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PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata`ala, 
Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kemurahan, rahmat dan karunia-Nya yang 
dilimpahkan kepada kami sehingga penyusunan laporan akhir hibah penelitian 
desentralisasi Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang dibiayai 
melalui DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya 
Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dan diterbitkan menjadi buku. Buku 
monograf ini berjudul: “Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai 
Destinasi Wisata di Kota Malang”, diajukan dengan maksud untuk memenuhi 
salah satu tugas di dalam proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
menjadi kewajiban bagi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi. 

Kami menyadari, bahwa buku monograf ini dapat terselesaikan berkat 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga tidaklah berlebihan 
apabila pada kesempatan ini kami sampaikan rasa rormat dan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Kustamar, MT, Rektor Institut Teknologi Nasional Malang 
yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan kegiatan 
penelitian ini.

2. Bapak Direktur DRPM Ditjen DIKTI Jalan Jenderal Soedirman Jakarta 
yang telah memberikan dana untuk melakukan kegiatan penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. Suprapto, DEA., Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur 
yang telah memberikan kelancaran dana dalam proses penelitian ini.

4. Bapak Awan Uji Krismanto, ST., MT., PhD, Ketua LPPM ITN Malang yang 
telah banyak membantu dalam terlaksananya penelitian ini.

5. Bapak Dr. Ir. Heri Setyo Budiharso, MSc, Dekan FTSP-ITN Malang. 

6. Rekan-rekan dosen di lingkungan FTSP khususnya di Prodi Arsitektur 
ITN Malang yang telah memberikan dorongan baik secara moril 
maupun materiil.
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7. Para pemuka masyarakat, budayawan, sejarawan, yang tidak bisa kami 
sebutkan satu persatu di lingkungan kampung heritage Kayutangan, 
yang telah banyak membantu dalam menginformasikan data-data yang 
dibutuhkan.

8. Mahasiswa-mahasiswi jurusan Arsitektur FTSP-ITN Malang yang telah 
banyak membantu dalam kegiatan survei mencari data lapangan.

Akhir kata, semoga apa yang ada dalam buku monograf ini dapat bermanfaat 
bagi kita semua, terutama dalam kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas 
pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang. Kami juga 
menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, maka 
dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari 
para pembaca semua demi kesempurnaan buku ini.
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BAB I  
PENDAHULUAN

 
 
1.1 Latar Belakang

 Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Kaya sejarah, kaya makanan 
khas, kaya berbagai macam bentuk aktivitas sosial budaya, hingga kaya akan 
ritual, ritus atau perayaan keagamaan. Dalam sesi Food for Thought di Ubud 
Food Festival 2019, pakar kuliner  yang juga peneliti senior di Lembaga 
Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Ir. Murdijati 
Gardjito mengatakan, ada ribuan jenis makanan tersebar di Indonesia.  Dari 
total kekayaan kuliner Indonesia itu, dia mengaku hanya mengetahui nama 
3.259 jenis makanan, yang memungkinkan bisa terus bertambah jumlahnya 
(Detik, 2019).

Sementara itu, berdasarkan data Statistik Kebudayaan Indonesia 2019 
yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 
warisan budaya tak benda Indonesia juga tak kalah banyak, mencapai 819 item. 
Terdiri dari 102 tradisi dan ekspresi lisan, 209 adat istiadat masyarakat, ritus dan 
perayaan, 41 pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, 271 
seni pertunjukan serta 196 kemahiran dan kerajinan tradisional.  Di samping 
kuliner dan budaya, bangunan adalah bukti lain yang dapat menceritakan 
sejarah masa lalu. Bangunan merupakan warisan kasat mata yang menyimpan 
cerita dan kisah penting, untuk dipelajari dan dipetik hikmahnya oleh generasi 
masa kini. 

 Bangunan-bangunan ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Setiap 
daerah mulai dari tingkat desa hingga kota mempunyai bangunan bersejarah, 
yang menjadi identitas dan ikon daerah tersebut. Masih berdasarkan data 
Statistik Kebudayaan Indonesia 2019, jumlah arsitektur rumah berdasarkan 
jenis di tiap provinsi ada sebanyak 175. Sedangkan jumlah cultural heritage 
(bangunan cagar budaya) yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia 
mencapai 2.319. Sangat banyak. Menunjukkan betapa kayanya Indonesia 
dengan ragam warisan cagar budaya. 
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Banyaknya kekayaan Indonesia dengan nilai sejarah tinggi ini, sayangnya 
belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat hingga pemangku kebijakan 
untuk menjaga, merawat dan melestarikannya dengan baik. Warga, karena 
awam dan minim pengetahuan tentang kisah sejarah menjadi abai, cuek, dan 
tak memberikan perhatian lebih terhadap bangunan cagar budaya yang ada 
di sekitarnya. Kondisi ini diperparah dengan stakeholders yang belum memiliki 
good will, melalui kebijakan dan aturan yang memihak serta mengatur perawatan 
cagar budaya. Situasi yang terjadi di berbagai daerah ini menimbulkan 
keprihatinan, terutama dalam bidang arsitektur di Indonesia.  

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa 
Timur, dan merupakan salah satu hasil perencanaan kota kolonial terbaik 
Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan arsitektur 
kolonial yang hingga saat ini masih berdiri megah (Handinoto, 2010) dan tata 
lingkungan yang mempunyai nilai historis. Peninggalan arsitektural kolonial 
itu tersebar dalam bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal, tempat 
ibadah, bangunan yang dijadikan perkantoran dan usaha, hingga bangunan 
sekolah. Peninggalan arsitektur kolonial dan tata lingkungan Kota Malang ini 
menjadi bukti perkembangan Kota Malang yang tumbuh pesat dari sebuah 
kabupaten kecil, menjadi kotamadya kedua terbesar di Jawa Timur yaitu terjadi 
antara tahun 1914-1940 (Pattricia, dkk, 2014).

Berikut 10 besar provinsi dengan warisan cagar budaya terbanyak: 

535 DI Yogyakarta1 150 DKI Jakarta6

397 Jawa Tengah2 129 Jawa Barat7

181 Sumatera Barat3 97 Maluku8

173 Kepulauan Riau4 81 Sulawesi Selatan9

158 Jawa Timur5 58 Bengkulu10
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Pusat Kota Malang pada masa tahun 1914 M terletak di Kawasan Kayutangan 
hingga alun-alun Kota Malang. Area Kayutangan Kota Malang terletak di Jalan 
Basuki Rachmat Gang VI, Kauman, Klojen. Sejak tanggal 22 April 2018, Kampung 
Kayutangan ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya (heritage) oleh Pemerintah 
Kota Malang (Radar Malang, 2018). Kayutangan memang dapat dikatakan sebagai 
kawasan yang bersejarah karena pada masa kolonial Belanda, kawasan ini menjadi 
pusat Kota Malang. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan yang sekarang dapat 
ditemui di kawasan ini, yaitu beberapa bangunan peninggalan kolonial Belanda 
yang masih memiliki bentuk asli terutama bentuk asli bangunan rumah tinggal.

Setelah penetapan Kayutangan sebagai salah satu area heritage, dimulai 
pula eksplorasi wilayah ini oleh para pecinta dan praktisi budaya di Malang 
Raya. Bahkan, tahun 2019 untuk pertama kalinya digelar Oeklam-Oeklam 
Heritage Kajoetangan oleh masyarakat peduli warisan budaya yang tergabung 
dalam Malang Raya Heritage (Malang Post, 2019). Kegiatan perdana tersebut 
disambut meriah masyarakat yang sangat antusias datang ke Kampung 
Kayutangan selama event berlangsung selama dua hari.  

Menurut Khakim, dkk., (2019) Kampung Kayutangan menawarkan wisata budaya 
bermuatan edukasi sejarah, dengan memperlihatkan arsitektur rumah peninggalan  
kolonial Belanda yang masih terjaga hingga saat ini. Tidak hanya arsitektur bangunan, 
peralatan atau barang-barang kuno juga tersedia di sana, seperti sepeda ontel, 
peralatan masak, lampu, jendela, kamera, telepon dan perabotan rumah lainnya. Selain 
itu kampung Kayutangan juga masih menyimpan banyak sisa peradaban masa lalu 
berupa bangunan pertokoan dan perkantoran dengan arsitektur khas kolonial, makam 
Mbah Honggo Kusumo, kuburan  Tandak, Pasar Krempyeng, irigasi Belanda, saluran 
air, tangga seribu dan titik lain yang memiliki nilai sejarah tinggi di Kota Malang.

Pada masa pendudukan kolonial Belanda, Kampung Kayutangan merupakan 
kawasan perdagangan di Kota Malang, juga merupakan jalan penghubung antara 

Bahkan, tahun 2019 untuk pertama kalinya 
digelar Oeklam-Oeklam Heritage Kajoetangan 
oleh masyarakat peduli warisan budaya yang 

tergabung dalam Malang Raya Heritage.

- Malang Post, 2019 -
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Kota Malang dengan Kota Surabaya, sehingga menjadi daerah yang sangat strategis 
untuk perdagangan antar kota. Kawasan Kayutangan sendiri ketika itu berkembang 
membentuk pola ruang gerak masyarakat pada area di belakang pertokoan. Warga 
setempat menempati kawasan perkampungan kota yang terletak di dalam gang-
gang Kampung Kayutangan. Masyarakat mendirikan rumah tinggal dan secara 
tidak langsung bentuk dan gaya arsitekturalnya banyak mengadopsi bentuk serta 
gaya  arsitektur kolonial Belanda (Karisztia dkk, 2008 dalam Setiati, 2017). 

Dalam perkembangannya, bangunan-bangunan rumah tinggal warga yang 
bercirikan kolonial Belanda, dan tanda-tanda lainnya masih banyak ditemukan di 
Kampung Kayutangan. Sejarah penghuninya, mereka adalah warga pribumi dari sejak 
awal berdirinya bangunan rumah tinggal hingga saat dilakukan penelitian. Sejarah 
penghuni tersebut diperkuat dengan adanya makam Mbah Honggo Kusumo di 
kawasan Kampung Kayutangan. Tentang siapa Mbah Honggo sendiri, ada beberapa 
versi kisah. Antara lain, menurut Heriyanto, juru kunci makam yang dikutip dari Setiati 
(2017) dan anggota Pokdarwis Mila, bahwa Mbah Honggo Koesoemo merupakan 
warga kerajaan Mataram dan pengikut Pangeran Diponegoro.

Mbah Honggo menjadi buronan Belanda karena membantu perjuangan Pangeran 
Diponegoro. Dia kemudian melarikan diri dan menetap di Kampung Kayutangan. 
Versi kedua yang dikutip dari Krisnanda (2017), Mbah Honggo adalah salah satu 
senopati Pangeran Diponegoro yang pindah ke Malang pada tahun 1830 M untuk 
menghindari penangkapan Belanda. Versi lain menyebutkan, Mbah Honggo adalah 
keturunan Kerajaan Mataram yang menjadi penyebar agam Islam di kawasan Kampung 
Kayutangan yang dulunya masih berupa hutan. Selain Makam Mbah Honggo, di 
Kampung Kayutangan tersebut juga ada makam Kanjeng Soero Adimerto atau Kyai 
Ageng Peroet yang merupakan keturunan Prabu Wijaya dari kerajaan Majapahit.

Menggali potensi kawasan seperti bangunan lama, makanan khas, kegiatan 
tradisi sosial budaya, dan artefak berupa makam merupakan tujuan utama dari 
penelitian ini, dengan harapan temuan-temuan tersebut dapat dilestarikan 
dan atau dapat dikonservasikan. Pelestarian merupakan suatu upaya untuk 
menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Melestarikan bangunan 
bersejarah merupakan upaya peningkatan nilai-nilai estetis dan historis dari 
sebuah bangunan. Melestarikan makanan khas yang dibuat oleh masyarakat 
setempat secara turun tenurun, merupakan upaya memperkenalkan kuliner 
secara kedaerahan sekaligus menjaga kekayaan tradisional Indonesia. 
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Melestarikan kegiatan sosial dan kegiatan kebudayaan yang masih dipertahankan 
hingga kini di suatu kawasan merupakan upaya memperkenalkan kepada wisatawan 
tentang kekayaan sosial budaya di kawasan setempat. Melestarikan artefak budaya 
berupa makam yang masih bertahan di kawasan tersebut juga merupakan kegiatan 
yang dapat dijadikan sebagai wisata religi. Semua bentuk kesejarahan tersebut di 
atas perlu dihidupkan kembali untuk menarik minat masyarakat baik wisatawan 
lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Oleh karena itu, analisis potensi-potensi 
kawasan yang terkandung di dalam kawasan wajib hukumnya dilakukan penelitian 
oleh para dosen yang memiliki skill atau kemampuan dalam bidang ilmunya.

Kampung Kayutangan dipilih sebagai lokasi penelitian merupakan kawasan 
yang masih banyak menyimpan aset/pusaka-pusaka, mulai dari bangunan 
kolonial yang memiliki nilai estetika yang arsitektural, makanan khas tempo 
dulu, aktivias sosial budaya yang dilakukan secara turun temurun, dan makam 
yang mempunyai sejarah spesifik. Maka rumusan masalahnya adalah: 

Tahun I
Bagaimana menganalisis 
secara kualitatif terhadap 
stakeholder berupa potensi 
yang dapat dijadikan 
sebagai destinasi wisata 
pada kawasan kampung 
heritage Kayutangan? 

Tahun II
Bagaimana menganalisis 
secara mixed research 
terhadap produk 
masyarakat berupa potensi 
yang dapat dijadikan 
destinasi wisata? 

Tahun III
Bagaimana menganalisis 
secara kuantitatif terhadap 
artefak berupa potensi yang 
dapat dijadikan destinasi 
wisata ?

1.2. Tujuan Khusus

 Tujuan khusus penelitian ini adalah menetapkan potensi-potensi yang dapat 
dijadikan sebagai cagar budaya dan kawasan destinasi wisata. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini pada tahun pertama menggunakan metode deskriptif analisis atau 
pendekatan kualitatif, yaitu melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data 
sekunder mengenai sejarah kawasan ini; berikutnya pada tahun kedua, menganalisis 
dan menetapkan potensi-potensi mana saja yang dapat dijadikan sebagai cagar budaya 
menggunakan pendekatan Mixed Research; pada tahun ketiga, membuat model dari 
maket kawasan, sebagai kampung heritage. Tujuan ini sejalan dengan tujuan yang ada di 
RIP LPPM ITN Malang, yaitu mewujudkan pengembangan permukiman dan perkotaan 
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berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan 
pelestarian cagar budaya dan kawasan destinasi wisata di Kota Malang khususnya 
kampung Kayutangan.

1.3.	Urgensi	Penelitian

Penelitian ini sangat penting untuk segera dilakukan mengingat manfaat 
yang dapat diambil dari hasil penelitian, yaitu:

1.  Pada era globalisasi dan menghadapi persaingan antar bangsa, peningkatan 
nilai identitas diri suatu bangsa sangat diperlukan. Salah satu sarana untuk 
menunjukkan nilai identitas bangsa adalah hasil produk dari kebudayaan 
bangsa itu sendiri. Adapun salah satu produk kebudayaan adalah arsitektur 
kota, atau arsitektur yang berada di salah satu kampung kota yang terdapat 
pada masing-masing kota. Kota Malang khususnya kawasan Kampung 
Kayutangan, perlu digali lebih dalam tentang potensi yang ada di dalamnya 
sebagai kampung heritage dan destinasi wisata.

2. Kehadiran identitas kota sangat diperlukan sebagai ikon/tanda/ciri khas 
yang akan diingat ketika seseorang datang ke wilayah kota tersebut. 

1.4.	Keterkaitan	dengan	Renstra	Penelitian	Perguruan	Tinggi

Rencana Induk Penelitian (RIP) ITN Malang tahun 2016-2020 menetapkan 
Riset Unggulan Institut, yaitu Green and Sustainable Technology. Sedangkan 
tema-tema penelitian  yang dapat dikembangkan antara lain: (1) Bidang Energi 
Baru dan Terbarukan, (2) Bidang Jejak Karbon, (3) Pengelolaan Lingkungan, 
(4) Permukiman Pedesaan dan Perkotaan, (5) Sistem Informasi, (6) Efisiensi 
Energi, (7) Aplikasi Material Teknik Terpadukan, (8) Industri Kreatif dan Pangan 
yang didukung oleh 4 Pusat Kajian, yaitu: (1) Pusat Kajian Energi Baru dan 
Terbarukan, (2) Pusat Kajian Permukinan dan perkotaan berbasis Green and 
Sustainable, (3) Pusat Kajian Sistem Industri Hijau dan Usaha Kreatif, serta (4) 
Pusat Kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Dari beberapa tema penelitian yang dikembangkan, penelitian ini memilih 
tema “Menganalisis potensi kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan 
heritage dan destinasi wisata”.
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1.5.	Luaran	dan	Indikator	Capaian	Penelitian

 Tabel 1.1. Luaran dan indikator capaian penelitian berikut:

Jenis Luaran
Indikator Capaian

2019
Tidak adaInternasional

Tidak adaNasional
Terakreditasi

Tidak adaInternasionalPemakalahan 
dalam temu 
Ilmiah
Invited speaker 
dalam Temu 
ilmiah

Visiting lecture

Teknologi Tepat Guna

Buku Monograf (ISBN)

Model/Purwarupa/Desain/
Karya seni/Rekayasa

Hak Kekayaan 
Intelektual
(HKI)

Publikasi 
ilmiah

2.

3.

4.

6.

8.

7.

5.

1.

Tidak adaNasional

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Terbit

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Granted

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Internasional

Internasional

Internasional

Paten

Paten sederhana

Hak Cipta

Merk dagang

Rahasia dagang

Indikasi Geografis

Desain Produk 
Insdustri

Perlindungan
Varietas 
Tanaman

Perlindungan
Topografi, Sirkuit

Terpadu

Tidak adaNasional

Submitted

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Terbit

Produk

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Granted

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Published

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Produk

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

2020 2021
No.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Potensi Kawasan  

Pengertian potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekua-
tan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan 
lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui 
pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Menurut 
Munroe (2003) definisi potensi adalah bentuk sumber daya atau kemampuan 
yang cukup besar, namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum 
diaktifkan. Pendek kata, arti potensi adalah kekuatan terpendam yang belum 
dimanfaatkan. Sedangkan merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia dan 
pendapat para ahli dapat disimpulkan, pengertian potensi adalah kemampuan 
atau kekuatan yang belum dikembangkan dengan optimal. 

Istilah potensi tidak hanya eksklusif ditujukan kepada manusia tetapi juga 
entitas atau objek lain seperti: potensi daerah, potensi wisata, potensi wilayah, 
potensi kawasan, dan lain sebagainya. Sementara Sujali (1989) menyatakan, 
potensi wilayah atau kawasan adalah kemampuan suatu daerah/kawasan 
berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya 
untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan 
menciptakan kemampuan wilayah/kawasan yang memadai.

Potensi wilayah atau kawasan adalah kemampuan 
suatu daerah/kawasan berupa sumber daya yang bisa 

digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya 
untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa 
meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah/

kawasan yang memadai.

- Sujali (1989) -
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Kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh kawasan namun belum 
dipergunakan secara optimal, baik yang sudah terwujud maupun yang belum 
terwujud disebut juga dengan potensi, atau makna yang terpendam dalam 
kawasan tersebut. Setiap kawasan memiliki potensi berbeda-beda. Walaupun 
demikian, potensi yang dimiliki setiap kawasan tidak ada artinya jika potensi 
tersebut tidak dikembangkan dengan baik atau dengan tepat. Oleh karena itu, 
sangat penting untuk dapat memahami terlebih dahulu potensi apa saja yang 
dimiliki kawasan.

Potensi apa yang masih terpendam dan belum tereksplorasi dengan baik, 
potensi apa yang sudah diwujudkan namun belum dikerjakan dengan maksimal, 
potensi yang pernah ada namun kemudian menghilang karena tak mendapat 
perhatian, hingga potensi yang sudah dikembangkan namun memiliki kans 
untuk dibuat lebih besar gaung dan manfaatnya. Setelah itu baru dapat 
ditentukan cara yang paling tepat untuk mengembangkan potensi yang ada. 

Misalnya, suatu kawasan memiliki bangunan unik, kuliner khas, sosial 
budaya spesifik, tempat-tempat yang dianggap sakral, dan lain sebagainya, 
maka semua hal itu dapat dipertahankan. Tujuannya dapat dikembangkan dan 
dikemas sedemikian rupa sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk 
berkunjung ke kawasan tersebut, sehinga tercipta destinasi wisata baru yang 
tidak hanya disukai oleh pengunjung tapi juga memberikan dampak positif pada 
warga. Seiring dengan banyaknya kunjungan, akan menjadi sumber pemasukan 
baru bagi daerah sekaligus membuka peluang usaha dan income tambahan 
bagi masyarakat setempat. 

2.2.	Pengertian	Kampung	

Menurut Ali (1995), kampung adalah kelompok rumah yang merupakan 
bagian kota, atau desa atau dusun, bisa juga merupakan kesatuan administrasi 
terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan. 
Sedangkan menurut Setiawan dalam Natalia (2014) dalam tulisannya yang 
berjudul Model Kebijakan Permukiman Kampung Code Utara di tepi Sungai 
Code, kampung, diambil dari kata Melayu, awalnya merupakan terminologi 
yang dipakai untuk menjelaskan sistem permukiman pedesaan. Istilah kampung 
seringkali dipakai untuk menjelaskan dikotomi antara kota dan desa. 
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Penggunaan istilah kampung, kemudian juga dipakai oleh Pemerintah 
Republik Indonesia, dengan Program Perbaikan Kampung atau Kampung 
Improvement Program yang diluncurkan sejak awal tahun 1960-an. Meskipun 
istilah ini sudah dipakai secara formal, penggunaan istilah kampung masih saja 
dianggap mengandung sindiran, merendahkan dan meremehkan. Kampung, 
seringkali dikontraskan atau didikotomikan dengan perumahan gedongan atau 
sekarang disebut sebagai perumahan real estate. Kampung adalah untuk mereka 
yang miskin, warga biasa atau wong cilik, sedangkan perumahan gedongan atau 
real estate untuk mereka yang kaya dan mapan. 

Memang, secara fisik, sebagian kampung dicirikan dengan ketidakteraturan, 
ketidakseragaman, ketidakmapanan, dan bahkan mungkin ketidaknyamanan, 
tidak aman dan tidak sehat. Dalam banyak hal, kekhasan kampung justru terletak 
pada pola-pola fisik yang beragam, organik, seringkali mengejutkan, di luar kadar 
kreativitas arsitek yang jenius sekalipun. Setiap kampung adalah unik, karena 
merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan, dan bahkan 
jiwa merdeka warganya. Kalau ada seribu kampung di satu kota, dapatlah dipastikan 
akan ada seribu ragam wajah kampung dan jiwa yang berbeda. 

Menurut Haryadi (1995), warga kampung mempunyai strategi khusus 
dalam menghadapi berbagai tekanan perkotaan agar terhindar dari tekanan 
dan ketidaknyamanan. Kampung juga menjadi semacam kawah candradimuka 
mereka yang miskin, rentan dan terpinggirkan. Migran baru dari pedesaan 
menjadikan kampung sebagai batu pijakan untuk mengarungi masa depan 
mereka di lingkungan kota. Dapat dikatakan, seluruh warga miskin kota tinggal 
dan hidup di kampung. J.B. Mangunwijaya bahkan mengibaratkan kampung-
kampung sebagai ibu yang merangkul dan menyusui anak-anaknya, khususnya 
yang miskin, menderita, atau cacat (Mangunwijaya dalam Laksono, 1985). 

Kampung adalah kelompok rumah yang merupakan 
bagian kota, atau desa atau dusun, bisa juga 

merupakan kesatuan administrasi terkecil yang 
menempati wilayah tertentu, terletak 

di bawah kecamatan.

- Ali (1995) - 
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Mampu tidaknya mereka lepas dari jerat kemiskinan akan sangat tergantung 
pada kampung yang selama ini menghidupi, memproteksi, dan menjadi harapan 
mereka. Bahwa sebagian besar warga kota tinggal di kampung menjelaskan, warga 
kampung tidak saja merupakan pemangku kepentingan kota yang harus dicukupi 
aspirasi serta kebutuhannya, warga kampung juga berpotensi menjadi aktor-aktor 
aktif dalam politik perkotaan. Lebih lanjut, kampung juga merupakan satu sistem 
ekonomi yang dinamis dan penting. Tidak saja perumahan di kampung menjadi 
pusat dan ajang berbagai kegiatan produktif penghuninya (home-based enterprises), 
kampung juga menjadi pendukung kegiatan ekonomi kota.

 Selama ini, sekitar 80 persen rumah di kampung dimanfaatkan untuk kegiatan 
produktif penghuninya (Setiawan, 2000). Penelitian Dr. Sudaryono semakin menjelas-
kan bahwa dalam beberapa hal, kampung terintegrasi dengan sistem kota yang luas, 
baik secara fisik, sosial, dan ekonomi (Sastrosasmito, 2009). Fakta-fakta tentang peran 
kampung tersebut menegaskan bahwa membicarakan kota di Indonesia, tidak akan 
lepas dari kampung. Kota dan kampung seperti koin, satu wujud, dua sisi. 

2.3.	Pengertian	Pusaka	(Heritage)		

Pusaka, dalam kamus Poerwadarminto, berarti heritage, dan padan kata 
yang lain dalam bahasa Indonesia untuk heritage adalah warisan (Adishakti, 
2017). Namun sebenarnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara pusaka 
dan warisan. Pusaka memiliki arti positif karena hal-hal yang negatif atau jelek 
tidak akan disebut pusaka. Sementara warisan bisa berarti positif dan negatif 
seperti misalnya warisan budaya korupsi.

Pemahaman tersebut di atas menjadi salah satu pemicu bagi para pelaku, 
pegiat, dan pemerhati pelestarian di Indonesia untuk melakukan kesepakatan 
penggunaan kata pusaka sebagai terjemahan kata heritage. Dengan 17.508 
pulau di nusantara, pengaruh geografi dan kondisi alam masing-masing tempat 
menjadikan pusaka-pusaka budaya semakin beragam dan melimpah. 

Di tengah kekayaan pusaka budaya yang melimpah tersebut, kenyataan 
menunjukkan bahwa banyak persoalan dan ancaman akan kepunahan 
pusaka-pusaka tersebut yang mendesak untuk diatasi. Untuk itulah, Jaringan 
Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan International Council 
on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan 
dan Pariwisata dalam Tahun Pusaka Indonesia 2003 mendeklarasikan Piagam 
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Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 yang di antaranya menyepakati bahwa: 
Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. 
(a). Pusaka alam (natural heritage) adalah bentukan alam yang istimewa; (b). 
Pusaka budaya (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya 
yang istimewa, di samping itu pusaka budaya mencakup pula pusaka tangible 
(bendawi) dan pusaka intangible (non bendawi); (d). Pusaka saujana (cultural 
landscape heritage) adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam 
kesatuan ruang dan waktu.

Sedangkan menurut UNESCO, heritage adalah warisan masa lalu, apa yang 
saat ini dijalani manusia, dan apa yang diteruskan kepada generasi mendatang. 
Heritage adalah suatu yang seharusnya ditransferkan dari generasi ke genarasi 
berikutnya, umumnya karena dikonotasikan mempunyai nilai sejarah sehingga 
patut dipertahankan atau dilestarikan. Heritage sesungguhnya cukup luas.

Heritage adalah warisan masa lalu, apa yang saat ini 
dijalani manusia, dan apa yang diteruskan kepada 

generasi mendatang

- UNESCO -

Dalam kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh John M Echols dan 
Hassan Shadily (2005), heritage berarti warisan atau pusaka. Sedangkan dalam 
kamus Oxford, heritage ditulis sebagai sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki 
suatu bangsa atau negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian 
penting dari karakter bangsa atau negara tersebut. Howard (2003) memaknai 
heritage sebagai segala sesuatu yang ingin diselamatkan orang, termasuk 
budaya material maupun alam. 

Heritage disebut juga warisan budaya atau pusaka budaya yang harus 
dapat dipertahankan, karenanya ia merupakan cagar budaya. Indonesia diyakini 
sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di 
dunia, warisan budaya tersebut baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang 
terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar 
keduanya dari waktu ke waktu.
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Keanekaragaman warisan budaya tersebut memilki keunikan tersendiri, 
baik yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu, maupun hasil percampuran 
antar budaya, baik di waktu lampau, saat ini maupun nanti, yang menjadi 
sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup. Warisan budaya atau lazimnya 
disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja, tetapi juga berupa 
bangunan-bangunan, situs-situs, sosial budaya, dari bahasa hingga beragam 
seni dan olah akal budi manusia. Aset tersebut dapat berskala kecil hingga 
dimensi yang sangat luas misalnya pusaka kota sejarah. 

Peninggalan sejarah yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia 
tersebut, salah satunya adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai penting 
(sejarah, budaya maupun ilmu pengetahuan), baik yang berdiri sendiri, maupun 
yang berada dalam satu kawasan seperti kawasan kota lama yang terdapat di 
beberapa kota di Indonesia. Seperti di Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, 
dan kota-kota lainnya, di mana banyak terdapat bangunan-bangunan tua 
peninggalan kolonial dengan nilai sejarah dan budaya yang merupakan pusaka 
budaya yang lahir dari hasil karya manusia.

Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut 
mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban manusia 
saat ini. Bukan karena romantisme masa lalu atau upaya untuk mengawetkan 
komponen bersejarah saja, tetapi lebih karena sebagai upaya untuk menjadi 
alat dalam mengolah transformasi dan vitalisasi pusaka, sehingga diharapkan 
dapat memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan 
kekuatan aset lama. 

Dari beberapa pendapat di atas, semakin memperjelas bahwa keberadaan 
benda-benda pusaka termasuk bangunan-bangunan tua peninggalan 
sejarah tersebut sangat penting bagi kesinambungan masa lalu dan masa 
kini, sebagai dasar bagi pembangunan masyarakat di suatu daerah, sebagai 
bahan pertimbangan atau pembelajaran bagi pembangunan selanjutnya. 
Dari sisi sejarah, bangunan-bangunan tua yang dimiliki oleh suatu kota dapat 
memberikan gambaran tentang keadaan di masa lalu. 

Bangunan merupakan realitas parsial dari sebuah realitas holistik yang 
pernah ada. Oleh karena itu, bangunan merupakan elemen penting dalam proses 
analisa sejarah yang mengandung informasi-informasi bagi generasi demi generasi 
sesudahnya. Ketersediaan informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah 
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generasi untuk memahami keberadaannya dan mengantisipasi langkah-langkah ke 
depan yang akan dilakukannya (Mundardjito, 2002 dalam Yanuarti, 2007). 

Pada umumnya benda-benda yang merupakan warisan atau pusaka 
tersebut berada di antara dinamika keseharian masyarakat. Oleh karena itu 
peranan masyarakat untuk menjaga, memelihara dan merawat sangat penting 
dan memang diperlukan. 

2.4.	Destinasi	Wisata	

A. Pengertian Destinasi 

Kata destinasi sering dipasangkan dengan kata wisata, seolah-olah 
destinasi hanya terbatas pada tempat tujuan wisata saja. Padahal arti destinasi 
tidak terbatas dalam pengertian tujuan wisata saja. Pengertian destinasi 
adalah tempat tujuan atau daerah tujuan (Daryanto, 1997). Menurut Pitana 
(2009), destinasi merupakan tempat yang dikunjungi dengan waktu signifikan 
selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui 
selama perjalanan. Lebih lanjut Handinoto (1996) mengatakan, suatu kawasan 
spesifik yang dipilih oleh seorang pengunjung, yang mana ia dapat tinggal dan 
berdomisili selama periode waktu tertentu.

Destinasi adalah tidak terbatas dalam pengertian 
tujuan wisata saja. Pengertian destinasi adalah  

tempat tujuan atau daerah tujuan

- Daryanto (1997) -

Menurut penggolongannya, destinasi dibagi menjadi empat yaitu: (1). 
Destinasi sumber daya alam seperti iklim, pantai, dan hutan; (2). Destinasi 
sumber daya budaya seperti tempat bersejarah, bangunan bersejarah, makam 
bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal; (3). Destinasi fasilitas 
rekreasi seperti: taman hiburan; (4). Destinasi event seperti: Pesta Kesenian 
Bali, Pesta Danau Toba, pasar malam dan sebagainya (Pitana, 2009 dalam 
Hermawan, 2017).
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Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan bahwa unsur produk destinasi setidaknya ada tiga yaitu: 

(1). Attraction/Daya tarik wisata; (2). Amenities/Sarana wisata; (3). Accessibili-
ties/Akses menuju tempat wisata.

B. Pengertian Wisata 

Wisata bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan 
oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan rekreasi dan hiburan serta memiliki 
persiapan tentang kegiatan perjalanan tersebut dengan jangka waktu tertentu. 
Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, “pari” yang berarti 
banyak atau berkeliling dan “wisata” berarti perjalanan dan bepergian.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, definisi wisata yaitu 
berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. Sedangkan Fandeli (2001) mendefinisikan arti wisata adalah perjalanan 
atau sebagaian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat 
sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 menjelaskan tentang jenis-jenis wisata 
berdasarkan tempatnya adalah sebagai berikut: Wisata Alam/Ekowisata, 
Wisata Maritim/Bahari, Wisata Cagar Alam/Taman Konservasi, Wisata Belanja, 
Wisata Edukasi/Pendidikan, Wisata Agrowisata/Pertanian, Wisata Berburu, 
Wisata Konvensi/Politik, Wisata Budaya, Wisata Kuliner, dan Wisata Religi.

Penjelasan dari jenis-jenis wisata tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wisata Alam/Ekowisata adalah suatu perjalanan yang memanfaatkan 
potensi sumber daya alam dan lingkungannya sebagai objek tujuan 

Daya tarik wisata adalah
segala sesuatu yang menarik
untuk dikunjungi dan dilihat. 

- UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
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wisata, dimana objek wisata itu bisa menyuguhkan panorama 
keindahan alami dan keajaiban alam, yang bisa memberikan kesejukan, 
membuat pengunjung merasa nyaman sehingga menghilangkan stress 
dan lain sebagainya. Contoh wisata alam adalah pantai, gunung, hutan, 
danau, kawah, air terjun dll.

2. Wisata Maritim/Bahari adalah kegiatan wisata yang selalu dikaitkan 
dengan air seperti: olah raga di air (danau, pantai, teluk, atau laut) 
seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, 
kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat–lihat taman laut 
dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai 
rekreasi perairan yang banyak dilakukan di negara–negara maritim, di 
Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya. 

Di Indonesia banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata 
maritim ini, seperti Pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, pantai 
di Pulau Bali, Lombok, dan pulau–pulau kecil di sekitarnya, taman laut 
di Kepulauan Maluku, wisata pantai di Malang selatan dan sebagainya.

3. Wisata Cagar Alam/Taman Konservasi adalah wisata hayati untuk 
melihat pohon atau tanaman dan hewan-hewan dalam habitat 
tertentu, dan ini biasanya ada tour guide dari pemerintah setempat. 
Contoh, cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan 
sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh Undang–Undang.

Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan 
pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang 
atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna, yang 
memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. 
Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, 
kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang 
dan marga satwa yang langka serta tumbuh–tumbuhan yang jarang 
terdapat di tempat–tempat lain.

4. Wisata Belanja. Seringkali setelah liburan tidak membawa buah tangan 
atau oleh-oleh tentunya belum berasa lengkap bagi wisatawan. Di 
Indonesia, wisata belanja ada di semua provinsi, daerah tingkat dua 
hingga di desa sekalipun. Kegemaran masyarakat Indonesia yang hobi 
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belanja membuat wisata belanja menjadi salah satu tujuan populer di 
kalangan wisatawan. 

5. Wisata Edukasi/Pendidikan biasanya disebut dengan study tour atau 
KKL. Wisata ini biasanya untuk para siswa atau mahasiswa, atau 
masyarakat kalangan tertentu . Wisata edukasi adalah wisata yang 
bertujuan agar peserta mendapatkan pengetahuan atau keahlian 
tertentu, seperti bertani, industri atau perusahaan, ke sekolah-sekolah, 
museum, atau ke lembaga-lembaga tertentu. Contoh wisata ini adalah 
kunjungan SMA ke Perguruan Tinggi, kunjungan mahasiswa ke pabrik 
atau perusahaan dll.

6. Wisata Agrowisata/Pertanian. Wisata pertanian ini adalah 
pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek–proyek 
pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya. Di mana 
para wisatawan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk 
tujuan studi maupun melihat–lihat keliling sambil menikmati segarnya 
tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis 
sayur–mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.

7. Wisata Berburu banyak dilakukan di negeri–negeri yang memang 
memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh 
pemerintah dan digalakkan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata 
berburu ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara bersangkutan, seperti 
berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan 
sebagainya.

Di India, ada daerah–daerah yang memang disediakan untuk berburu 
macan, badak dan sebagainya, sedangkan di Indonesia, pemerintah 
membuka wisata buru untuk daerah Baluran di Jawa Timur di mana 
wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan.

8. Wisata Konvensi/Politik adalah wisata ke berbagai negara untuk 
membangun wisata konvensi/politik dengan menyediakan fasilitas 
bangunan dengan ruangan–ruangan tempat bersidang bagi para 
peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan 
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lainnya. Baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jerman 
Barat misalnya memiliki Pusat Kongres Internasional (International 
Convention Center) di Berlin, Philipina mempunyai PICC (Philippine 
International Convention Center) di Manila dan Indonesia mempunyai 
Balai Sidang Senayan di Jakarta untuk tempat penyelenggaraan 
sidang–sidang pertemuan besar dengan perlengkapan modern.

Biro konvensi, baik yang ada di Berlin, Manila, atau Jakarta berusaha 
dengan keras untuk menarik organisasi atau badan–badan nasional 
maupun internasional untuk mengadakan persidangan mereka di 
pusat konvensi ini dengan menyediakan fasilitas akomodasi dan sarana 
pengangkutan dengan harga reduksi yang menarik serta menyajikan 
program–program atraksi yang menggiurkan.

9. Wisata Budaya (Culture Tourism) adalah perjalanan yang dilakukan 
atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang 
dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain 
atau ke luar negeri, untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan 
adat istiadat mereka, cara hidup, budaya dan seni mereka. Sering 
perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan–kesempatan 
mengambil bagian dalam kegiatan–kegiatan budaya, seperti eksposisi 
seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan 
yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang bisa menjadi daya 
tarik wisata tersendiri. Selain wisatawan dalam negeri, wisatawan 
Mancanegara pun sangat tertarik untuk melihat wisata budaya yang 
ada di Indonesia. Wisata budaya ini biasanya adalah ke suatu daerah 
yang penduduknya menjunjung tinggi adat atau ciri khas tertentu, 
contoh kampung naga, suku baduy di Banten, Bali, pesta kematian 
Rambu Solo di Toraja, dsb.

10. Wisata Kuliner adalah salah satu wisata yang paling dicari oleh para 
wisatawan. Apalagi di Indonesia menyuguhkan variasi masakan yang 
sangat banyak dan tentunya enak-enak, seringkali wisatawan pergi 
ke suatu tempat yang ditanyakan dan dicari duluan adalah masakan 
khasnya. Kuliner adalah suatu bagian hidup yang erat kaitannya dengan 



MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang20

konsumsi makanan sehari-hari, karena setiap orang memerlukan 
makanan.

Mulai dari makanan sederhana hingga makanan berkelas tinggi dan 
mewah. Semua itu, membutuhkan pengolahan yang serba berkualitas 
dan bergizi. Sebenarnya kuliner merupakan bagian/sub daripada esensi 
gastronomi. Istilah kuliner sendiri adalah masakan atau dalam bahasa 
dapur mempunyai sinonim/arti yang sama dengan istilah cuisine. 

Kata wisata kuliner berasal dari bahasa asing yaitu voyages culinaires 
(Prancis) atau culinary travel (Inggris), artinya perjalanan wisata yang 
berkaitan dengan masak-memasak. Menurut Asosiasi Pariwisata 
Kuliner Internasional (International Culinary Tourism Association/ICTA) 
wisata kuliner merupakan kegiatan makan dan minum yang unik 
dilakukan oleh setiap pelancong yang berwisata. Wisata kuliner bisa 
dijadikan ajang efektif untuk meraih peluang mengangkat makanan 
dan minuman khas daerah ke dunia internasional sebagai salah satu 
daya tarik pariwisata (Besra, 2012).

Sedangkan Daryanto (1997) dalam Hidayat (2016), mengatakan bahwa 
wisata kuliner berasal dari dua kata, yaitu wisata dan kuliner. Wisata 
adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, 
wawasan, dll, sedangkan kuliner adalah masakan atau makanan. Jadi 
wisata kuliner adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas 
wawasan mengenai makanan.

Yang perlu dipersiapkan saat melakukan kegiatan wisata kuliner antara 
lain: 

(1). Menentukan lokasi wisata kuliner. Mencari lokasi wisata kuliner 
hendaknya bijak. Pilihlah suatu daerah yang memiliki makanan 
khas yang hanya terdapat di daerah tersebut. Misalnya, jangan 
pergi ke Padang hanya untuk menikmati sate padang karena 
makanan itu sudah ada di daerah selain Padang. 

(2).  Mencari informasi. Cari tahulah makanan apa saja yang menjadi 
favorit dan khas di tempat yang akan dituju, terbuat dari apa 
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makanan itu, dan bagaimana cara memasaknya. Jangan sampai 
batal makan ketika sudah di lokasi karena menu yang disediakan 
tidak sesuai selera. Dalam mencari informasi juga perlu 
mengetahui alamat persis dan harga menu yang ditawarkan. 

(3). Menyiapkan dana (budget). Setelah mendapat informasi 
mengenai harga makanan yang akan dituju, maka siapkan 
dananya. Sediakanlah budget yang lebih besar dari perhitungan 
sebelumnya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal di luar dugaan. 
Budget yang dipersiapkan harus sesuai dengan pendapatan per 
bulan.

11. Wisata Religi adalah suatu perjalanan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kecintaan kepada agama dan melakukan aktivitas 
ritual seperti berzikir, berdoa dan lain-lain. Menurut Gazalba dalam 
Toib dkk., (2002) religi adalah kepercayaan kepada hubungan manusia 
dengan yang kudus, dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan 
yang menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap 
hidup berdasarkan doktrin tertentu. Wisata religi adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya adanya roh-roh nenek 
moyang atau pendahulu-pendahulunya. 

Lebih lanjut Pals (2001) dalam Hariyanto (2015) mengatakan, religi 
mempunyai dua makna, pertama religi merupakan agama yang 
berkaitan dengan Tuhan, ajarannya diturunkan melalui nabi dan wahyu. 
Kebenarannya mutlak tidak bisa diganggu gugat berdasarkan keyakinan 
penganutnya. Kedua, religi merupakan bagian dari kebudayaan, untuk 
memenuhi kesadaran kolektif dan sebagai identitas. Membahas 
religi perlu membicarakan keterkaitan antara keberagamaan tradisi, 
kemajemukan dan perbedaan budaya.

Menurut Marpaung (2002), wisata keagamaan etnis dan nostalgia 
adalah jenis wisata yang erat kaitannya dengan wisatawan atau 
pengunjung yang memiliki latar budaya, agama, etnis dan sejarah yang 
sama atau hal-hal yang pernah berhubungan dengan masa lalunya. 
Sedangkan Pendit (2002) mengatakan bahwa wisata ziarah adalah 
jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, 
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adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 
Wisata ziarah dapat dilakukan perorangan atau rombongan ke tempat 
suci, ke makam-makam orang besar, pemimpin yang diagungkan, ke 
bukit atau gunung yang dianggap keramat, pemakaman tokoh atau 
pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

Fungsi wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau 
pelajaran dari ciptaan Tuhan atau sejarah peradaban manusia untuk 
membuka hati sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hidup 
di dunia ini tidak kekal. Wisata pada hakikatnya adalah perjalanan 
untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, implementasinya 
dalam wisata berkaitan dengan proses dakwah, dengan menanamkan 
kepercayaan akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti 
ditunjukkan berupa ayat-ayat dalam Alquran.

Bentuk-bentuk wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke 
tempat yang memiliki makna khusus. Antara lain: (1). Masjid sebagai 
tempat pusat keagamaan di mana masjid digunakan untuk beribadah 
salat, iktikaf, azan dan iqamah. (2). Makam dalam tradisi Jawa, tempat 
yang mengandung kesakralan. Makam dalam bahasa Jawa merupakan 
penyebutan yang lebih tinggi (hormat) pesarean, sebuah kata benda 
yang berasal dan sare atau tidur (Suryono, 2004). (3). Candi sebagai 
unsur pada zaman purba yang kemudian kedudukannya digantikan 
oleh makam.

C. Komponen Penunjang Wisata 

Komponen penunjang wisata adalah komponen kepariwisataan yang harus 
ada di dalam destinasi wisata (Sugiama, 2013). Komponen kepariwisataan 

Enam komponen pariwisata: Attraction, Amenities, 
Ancillary, Activity, Accesibility, dan Available Package. 

- Buhalis (2008) -
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tersebut yaitu: Attraction, Amenities, Ancilliary dan Accesibility. Menurut 
Hadiwijoyo dkk. (2012) komponen yang harus ada adalah Attraction, Activity 
dan Accesibility. Sedangkan Buhalis (2008), mengemukakan teori yang berbeda 
bahwa komponen pariwisata terdiri dari enam komponen yaitu: Attraction, 
Amenities, Ancillary, Activity, Accessibility dan Available Package. Wisata sangat 
dipengaruhi oleh attraksi/daya tarik wisata. 

Menurut Pendit (2002) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan, bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 
menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Sedangkan Djou (2013) 
mendefinisikan daya tarik wisata adalah sesuatu bentukan dan/atau suatu 
aktivitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat pengunjung 
untuk datang ke suatu tempat/daerah/wilayah/kawasan tertentu. Lebih lanjut 
Djou (2013) mengatakan, daya tarik wisata terdiri atas dua kategori yaitu: (1). 
Daya tarik wisata ciptaan Tuhan YME seperti alam, flora dan fauna; dan (2). 
Daya tarik wisata hasil karya manusia seperti bangunan, peninggalan barang 
purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, ritual keagamaan, wisata agro, 
wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, tempat 
hiburan, dan makam keramat. 

Daya Tarik wisata disederhanakan lagi menjadi tiga yaitu: alam, budaya, dan 
buatan. Wisata alam merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 
keaslian dan keanekaragaman alam. Wujudnya pegunungan, pantai, hutan, sungai, 
danau, dan lain sebagainya. Wisata budaya dan buatan merupakan segala sesuatu 
yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian dan keanekaragaman hasil budaya 
dan/atau hasil ciptaan karya manusia. Wujudnya berupa ide-ide, gagasan, nilai, atau 
norma, pola aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat, termasuk pula 
benda-benda hasil karya ciptaan manusia (Koenjaraningrat, 2005). 

Amenities/Sarana Wisata. Menurut Baud Bovy & Lawson (1998) dalam 
Hermawan (2017), mengatakan amenities merupakan semua bentuk fasilitas 
yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhannya 
selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah/wilayah/kawasan tujuan 
wisata. Contohnya hotel, motel, cottage, restaurant, bar, diskotik, kafe, shopping 
center, souvenir shop dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan inilah yang 
memberi pelayanan bila mereka datang berkunjung pada suatu tempat wisata. 
Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisata perlu disediakan fasilitas, mulai 
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dari pemenuhan kebutuhan selama mereka berada di tempat witasa, sampai 
mereka kembali ke tempat semula (Suryadana, 2015). 

Accesibility/Aksesibilitas yang baik akan menentukan mudah atau tidaknya 
lokasi untuk dijangkau. Selain itu, jaringan jalan juga merupakan salah satu 
yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting 
(Sumarabawa, 2013). Aksesibilitas sangat penting dalam pengembangan 
destinasi wisata karena menjamin keterjangkauan, serta efektivitas dan 
efisiensi bagi kunjungan wisatawan.

Menurut Suwantoro (2004), berbagai bentuk wisata ditinjau dari beberapa 
macam segi, yaitu:

a.  Segi jumlahnya, wisata dibedakan atas: (1). Individual Tour (wisata 
perorangan), yaitu suatu perjalanan yang dilakukan oleh satu orang 
atau satu pasangan; (2). Family Group Tour (wisata keluarga), yaitu suatu 
perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga, yang masih 
mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain; (3). Group Tour (wisata 
rombongan), yaitu suatu perjalanan yang dilakukan bersama-sama dengan 
dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan 
kebutuhan seluruh anggotanya.

b. Segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas: (1). Pre-arranged Tour (wisata 
berencana), yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah 
diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi, maupun objek-
objek yang akan dikunjungi; (2). Package Tour (paket wisata), suatu produk 
wisata yang merupakan komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna 
memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan; (3). 
Coach Tour (wisata terpimpin), yaitu paket perjalanan ekskursi yang dijual 
oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan 
merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam 
jangka yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan tertentu pula; (4). 
Special Arranged Tour (wisata khusus), yaitu perjalanan wisata yang disusun 
secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih 
sesuai dengan kepentingannya; (5). Optional Tour (wisata tambahan/
manasuka), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan 
yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas 
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permintaan pelanggan.

c.  Segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas: (1). Holiday Tour (wisa-
ta liburan), suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh 
anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri; (2). Fa-
miliarization Tour (wisata pengenalan), yaitu suatu perjalanan anjangsana 
yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang 
mempunyai kaitan dengan pekerjaannya; (3). Education Tour (wisata pen-
didikan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mem-
berikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai 
bidang kerja yang dikunjunginya. (4). Scientific Tour (wisata pengetahuan), 
yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah memperoleh pen-
getahuan atau penyelidikan suatu bidang ilmu pengetahuan; (5). Pilgrim-
age Tour (wisata keagamaan), perjalanan wisata guna melakukan ibadah 
keagamaan; (6). Special Mission Tour (wisata kunjungan khusus), yaitu 
perjalanan wisata dengan suatu maksud khusus, misalnya misi dagang, 
misi kesenian dan lain-lain; (6). Special Program Tour (wisata program khu-
sus), yaitu suatu perjalanan wisata untuk mengisi kekosongan khusus; 
(7). Hunting Tour (wisata perburuan), yaitu suatu kunjungan wisata wisata 
yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang di-
izinkan oleh penguasa setempat, untuk hiburan semata.

d.  Segi penyelenggaraanya, wisata dibedakan atas: (1). Ekskursi (excursion), 
yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 
24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata; (2). Safari Tour 
yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan 
perlengkapan atau peralatan khusus pula; (3). Cruise Tour yaitu perjalanan 
wisata yang menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek wisata 
bahari, dan objek wisata di darat, tetapi menggunakan kapal pesiar sebagai 
basis pemberangkatannya; (4). Youth Tour (wisata remaja), yaitu kunjungan 
wisata yang penyelenggaraannya khusus diperuntukkan bagi para remaja 
menurut golongan umur yang ditetapkan oleh hukum negara masing-
masing; (5). Marine Tour (wisata bahari), suatu kunjungan objek wisata 
khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan.

 Berdasarkan uraian tentang bentuk wisata ditinjau dari berbagai segi di 
atas, dapat disimpulkan, bahwa motivasi yang mendorong wisatawan 
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baik domestik maupun mancanegara untuk mengadakan perjalanan 
wisata adalah sebagai berikut: (a). Dorongan kebutuhan untuk berlibur 
dan berekreasi; (b). Dorongan kebutuhan pendidikan dan penelitian; (c). 
Dorongan kebutuhan keagamaan; (d). Dorongan kebutuhan kesehatan; (e). 
Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian; (f). Dorongan 
kepentingan keamanan; (g). Dorongan kepentingan hubungan keluarga; 
dan (h). Dorongan kepentingan politik.

 Menurut Yoeti (2008), tempat wisata yang akan dikunjungi memiliki 
beberapa syarat sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang 
berkunjung. Untuk dapat menjadikan suatu tempat sebagai daerah tujuan 
wisata harus memenuhi tiga aspek berikut ini, yaitu something to see, 
something to do, something to buy. 

 Penjabaran dari ketiga aspek tersebut adalah: (a). Something to see: daerah 
tersebut harus mempunyai obyek wisata yang dapat dilihat dan disaksikan. 
Selain itu juga harus ada atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang 
dimiliki daerah lainnya; (b). Something to do: daerah tersebut memiliki 
beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Bisa juga berupa fasilitas rekreasi 
yang membuat para wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu; 
(c). Something to buy: daerah tersebut harus tersedia fasilitas berbelanja 
terutama barang-barang souvenir dari kerajinan masyarakat setempat 
sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang.

2.5.	Persyaratan	Destinasi	Wisata		

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
ada empat unsur yang dapat dijadikan sebagai sebuah destinasi wisata: Unsur 
pertama adalah memiliki daya tarik. Daya tarik wisata bisa dibuat, bisa juga 
daya tarik yang telah ada di destinasi tersebut. Daya tarik tentu perlu ditambah 
dukungan unsur yang kedua, yaitu aksesibilitas. Suatu destinasi harus memiliki 
akses jalan yang baik menuju ke tempat destinasi tersebut. Masih terkait dengan 
aksesibilitas, unsur ketiga yang dibutuhkan adalah infrastruktur. Infrastruktur di 
sini dalam artian adalah fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan. Dalam hal 
ini bisa dilakukan oleh hotel, restoran, atau asosiasi seperti Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita).
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Empat unsur yang dapat dijadikan sebagai sebuah 
destinasi wisata: daya tarik, aksesibilitas, infrastruktur, 

dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan 
destinasi wisata. 

- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan - 

Unsur keempat adalah pemberdayaan masyarakat di kawasan sekitar 
destinasi wisata. Masyarakat ini tentu harus paham hospitality agar dapat 
menjamu wisatawan dengan baik. Keempat unsur tersebut diperlengkap 
dengan satu lagi unsur tambahan yaitu perlu adanya unsur marketing, yaitu 
pemasaran dan pencitraan destinasi.

2.6.	Kajian	Teori	Cagar	Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 
Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Syarat dan kriteria suatu bangunan atau kawasan menjadi cagar budaya 
sudah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Mengenai 
Cagar Budaya. Benda atau bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai 
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya 
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1 2 3 4

Berusia 50 tahun 
atau lebih.

Mewakili masa 
gaya paling singkat 
berusia 50 tahun.

Memiliki arti khusus 
bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, 
pendidikan, 

agama, dan/atau 
kebudayaan.

Memiliki nilai 
budaya bagi 
penguatan 
kepribadian

bangsa.
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Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:

Mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.

Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia 50 tahun.

Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia 
paling sedikit 50 tahun.

Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan 
ruang berskala luas.

Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.

Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan 
manusia atau endapan fosil.

1

2

3

4

5

6

2.7. Kajian Teori Konservasi

Tahun 1902 Masehi seorang Amerika bernama Theodore Roosevelt 
pertama kali mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi berasal 
dari kata conservation, yang bersumber dari dua kata yaitu con (together) dan 
servare (to keep, to save) yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 
memelihara milik kita (to keep, to save what we have), dan menggunakan milik 
kita tersebut secara bijaksana (wise use). 

Awalnya, konsep konservasi terbatas hanya pada pelestarian benda-benda 
bersejarah atau biasa disebut preservasi. Namun konsep konservasi tersebut 
lama kelamaan berkembang. Sasarannya tidak saja mencakup benda-benda 
bersejarah, monumen, dan bangunan, melainkan pada lingkungan perkotaan 
yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan yang menjadi dasar bagi suatu 
tindakan konservasi.

Menurut Budihardjo dan Sidharta (1991), konservasi merupakan suatu 
upaya untuk melestarikan bangunan atau lingkungan, mengatur penggunaan 
serta arah perkembangannya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa 
mendatang sedemikian rupa, sehingga makna kulturalnya akan dapat tetap 
terpelihara. Sedangkan menurut Adishakti (2007) istilah konservasi yang biasa 
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digunakan oleh para arsitek mengacu pada Piagam dari International Council of 
Monuments and Site (ICOMOS) tahun 1981, yaitu Charter for the Conservation of 
Places of Cultural Significance, Burra Australia, yang lebih dikenal dengan nama 
Piagam Burra Charter. Dalam Piagam Burra Charter tersebut, konservasi adalah 
konsep proses pengelolaan suatu tempat atau objek agar makna kultural yang 
terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik.

Menurut Danisworo (2002), konservasi merupakan upaya untuk 
memelihara suatu tempat berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok 
gedung termasuk lingkungannya. Di samping itu, tempat yang dikonservasi 
akan menampilkan makna dari sisi sejarah, budaya, tradisi, keindahan, sosial, 
ekonomi, fungsional, iklim maupun fisik. Dari aspek proses desain perkotaan 
(Shirvani, 1985), konservasi harus memproteksi keberadaan lingkungan dan 
ruang kota yang merupakan tempat bangunan atau kawasan bersejarah dan 
juga aktivitasnya. Sedangkan menurut Piagam Burra (1999) konservasi adalah 
bagian integral dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan 
tanggung jawab yang berkesinambungan.

Konservasi merupakan upaya untuk memelihara 
suatu tempat berupa lahan, kawasan,

gedung maupun kelompok gedung  
termasuk lingkungannya. 

- Danisworo (2002) -

2.7.1. Jenis–Jenis Konservasi

Dalam pelaksanaan konservasi terhadap kawasan/bangunan cagar 
budaya, maka ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan dalam 
setiap penanganannya (Icomos, 1999), antara lain:

1. Konservasi yaitu semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat 
sedemikian rupa sehingga mempertahankan nilai kulturalnya;

2. Preservasi adalah mempertahankan bahan dan tempat dalam kondisi 
eksisting dan memperlambat pelapukan;
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3. Restorasi/Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi fisik 
bangunan seperti sediakala dengan membuang elemen-elemen 
tambahan, serta memasang kembali elemen-elemen orisinil yang telah 
hilang tanpa menambah bagian baru;

4. Rekonstruksi yaitu mengembalikan sebuah tempat pada keadaan 
semula sebagaimana yang diketahui, dengan menggunakan bahan 
lama maupun bahan baru dan dibedakan dari restorasi;

5. Adaptasi/Revitalisasi adalah segala upaya untuk mengubah tempat 
agar dapat digunakan untuk fungsi yang sesuai;

6. Demolisi adalah penghancuran atau perombakan suatu bangunan 
yang sudah rusak atau membahayakan.

2.7.2.	Tujuan	Konservasi

Menurut David Poinsett dalam Danisworo (2002), keberadaan 
preservasi objek-objek bersejarah biasanya mempunyai tujuan:

1. Pendidikan: Peninggalan objek-objek bersejarah berupa benda-benda 
tiga dimensi akan memberikan gambaran yang jelas kepada manusia 
sekarang, tentang masa lalu, tidak hanya secara fisik bahkan suasana dan 
semangat masa lalu;

2. Rekreasi: Suatu kesenangan tersendiri dalam mengunjungi objek-objek 
bersejarah karena pengunjung akan mendapat gambaran bagaimana 
orang-orang terdahulu membentuk lingkungan binaan yang unik dan 
berbeda dengan sekarang;

3. Inspirasi: Semangat yang bangkit dan tetap akan berkobar jika individu 
tetap mempertahankan hubungan dengan masa lalu, siapa kita 
sebenarnya, bagaimana kita terbentuk sebagai suatu bangsa dan apa 
tujuan mulia pendahulu. Preservasi objek bersejarah akan membantu 
untuk tetap mempertahakan konsep-konsep tersebut;

4. Ekonomi: Pada masa kini objek-objek bersejarah telah bernilai 
ekonomi dimana usaha-usaha untuk mempertahan bangunan lama 
dengan mengganti fungsinya telah menjadi komoditas parawisata dan 
perdagangan yang mendatangkan keuntungan.
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2.7.3. Manfaat Konservasi

1. Memperkaya pengalaman visual;
2. Memberi suasana permanen yang menyegarkan;
3. Memberi keamanan psikologis;
4. Mewariskan arsitektur;
5. Aset komersial dalam kegiatan wisata internasional.

2.7.4.	Lingkup	Konservasi

1. Lingkungan Alami (Natural Area);
2. Kota dan Desa (Town and Village);
3. Garis Cakrawala dan Koridor pandang (Skylines and View Corridor);
4. Kawasan (Districts);
5. Wajah Jalan (Street-scapes);
6. Bangunan (Buildings);
7. Benda dan Penggalan (Object and Fragments).

2.7.5. Kriteria Konservasi

1. Estetika;
2. Kejamakan;
3. Kelangkaan;
4. Keistimewaan;
5. Peranan Sejarah;
6. Penguat Kawasan di Sekitarnya.

Lingkungan Alami 
(Natural Area);

Garis Cakrawala
dan Koridor pandang
(Skylines and View Corridor);

Kawasan (Districts);

Bangunan (Buildings);

Kota dan Desa
(Town and Village);

1
2

5

7

3
4

6
Wajah Jalan
(Street-scapes);

Benda dan Penggalan 
(Object and Fragments).

Estetika;

Kelangkaan;

1

5

3 Keistimewaan;

Penguat Kawasan 
di Sekitarnya.

Kejamakan;2

4

6Peranan Sejarah;

Memperkaya 
pengalaman visual;

Memberi keamanan 
psikologis;

Mewariskan 
arsitektur;

Memberi suasana 
permanen yang 
menyegarkan;

1
2

5

3
4

Aset komersial dalam 
kegiatan wisata 
internasional.
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2.7.6.	Peran	Arsitek	dalam	Konservasi

A. Internal

• Meningkatkan kesadaran di kalangan arsitek untuk mencintai 
dan mau memelihara warisan budaya berupa kawasan dan 
bangunan bersejarah atau bernilai arsitektural tinggi;

• Meningkatkan kemampuan serta penguasaan teknis terhadap 
jenis-jenis tindakan pemugaran kawasan atau bangunan, 
terutama teknik adaptive reuse;

• Melakukan penelitian serta dokumentasi atas kawasan atau 
bangunan yang perlu dilestarikan.

B. Eksternal

• Memberi masukan kepada Pemda mengenai kawasan-kawasan 
atau bangunan yang perlu dilestarikan dari segi arsitektur;

• Membantu Pemda dalam menyusun Rencana Tata Ruang 
untuk keperluan pengembangan kawasan yang dilindungi 
(Urban Design Guidelines);

• Membantu Pemda dalam menentukan fungsi atau penggunaan 
baru bangunan-bangunan bersejarah, atau bernilai arsitektural 
tinggi yang fungsinya sudah tidak sesuai lagi, misalnya bekas 
pabrik atau gudang, serta mengusulkan bentuk konservasi 
arsitekturalnya;

• Memberikan contoh-contoh keberhasilan proyek pemugaran 
yang dapat menumbuhkan keyakinan pengembang, bahwa 
dengan mempertahankan identitas kawasan/bangunan ber-
sejarah, pengembangan akan lebih memberikan daya tarik se-
hingga pada gilirannya akan lebih mendatangkan keuntungan 
finansial.
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2.8.	Kajian	Bangunan	Bersejarah	sebagai	Artefak		

Artefak menurut Rossi dalam Mulyandari (2010) melihat kota sebagai 
artefak yang merupakan gabungan dari tapak (site), peristiwa (event), dan 
tanda (sign). Selain itu gagasan locus yang merupakan suatu tempat (place) 
tertentu dimana terjadinya suatu peristiwa di kota (urban ritual) adalah sangat 
penting bagi kesinambungan sejarah. Dari sinilah keberlanjutan sebuah kota 
dapat dicapai melalui monumen-monumen yang telah dibangun sebagai 
arsitektur kota, meskipun bagian-bagian kota dapat berubah sesuai dengan 
perubahan kelembagaannya. Melalui ingatan sejarah itulah kota dapat tetap 
dan selalu hidup, akrab, dan komunikatif meskipun fungsinya telah berubah.

Kondisi ini makin menguatkan pentingnya melestarikan monumen dan 
artefak sejarah, supaya terbentuk perspektif sejarah seiring dengan tumbuhnya 
kesadaran sejarah itu. Kesadaran inilah yang dapat digunakan sebagai salah 
satu pijakan penting bagi kelangsungan proses perubahan. Karena dari sanalah 
manusia bisa belajar atas keberhasilan dan kegagalan dari interaksi manusia 
dengan kota, alam dan lingkungannya untuk menyongsong modernitas saat 
ini dan masa depan (Setia Budi, 2013. http//www. infokito.wordpress.com/.../
kota-dan-kesinambungan).

2.9.	Kajian	Prinsip-Prinsip	Desain	Arsitektur	sebagai	Elemen	Komposisi	Bentuk	

A. Keseimbangan (Balance)

Menurut Atmadjaja (1999), keseimbangan merupakan suatu kualitas 
nyata dari setiap objek dimana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi 
dari pusat keseimbangan adalah sama. Sementara Ching (2008) mengatakan, 
sebuah kondisi simetris membutuhkan pengaturan yang berimbang antara 
pola-pola bentuk dan ruang yang setara pada sisi-sisi berlawanan sebuah garis, 
atau bidang pembagi ataupun di sekeliling sebuah sumbu atau titik tengah. 

Menurut Darmanto (2019) ada dua tipe keseimbangan, yaitu keseimbangan 
simetris dan asimetris (tidak simetris). Keseimbangan simetris terlihat dari kesamaan 
susunan di dua sisi ruang, sisi sebelah kanan sama dengan sisi sebelah kiri, jika tidak 
sama akan tercipta keseimbangan asimetris dengan cara membedakan ukuran, 
tekstur, atau bentuk dari satu elemen yang lebih dominan. 
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B. Irama (Rhythm)

Menurut Widya dan Darmawan (2016) Irama merupakan upaya 
memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak 
ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa 
penekanan yang informatif. Untuk itu, unsur gerak tidak selalu ditampilkan 
dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual yang dapat 
mengarahkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah 
dari unsur warna yang gelap ke terang, dan/atau dari area yang kompleks ke 
area yang sederhana (simple).

Sementara Ching (2008) irama merujuk pada segala pergerakan yang 
ditandai oleh suatu pengulangan elemen atau motif yang berpola pada interval-
interval baik yang beraturan maupun tidak. Pergerakan tersebut mungkin ada 
pada mata kita ketika mengikuti elemen-elemen yang berulang didalam sebuah 
komposisi atau pada tubuh kita ketika bergerak melalui sekuen ruang-ruang. 
Dalam kasus manapun juga irama mempersatukan nilai mendasar pengulangan 
sebagai sebuah alat untuk mengatur bentuk dan ruang didalam arsitektur. 
Sedangkan Atmadjaja, et.all., (1999) mengatakan bahwa Irama merupakan 
elemen desain yang dapat menggugah emosi terdalam. Visual irama ditandai 
dengan sistem pengulangan unsur visual yang dapat dikenal dan diingat dengan 
mudah secara teratur.

 

C. Tekanan (Focal Point)

Menurut Atmadjaja (1999), Focal Point atau pusat perhatian dalam 
sebuah komposisi/bangunan, yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap 
oleh pandangan mata. Titik tekanan ini sangat dominan, bagian-bagian atau 
kelompok lain dari komposisi atau bangunan berkaitan padanya. Tekanan dapat 
dicapai melalui perbedaan yang kontras antara ukuran, warna, tekstur dan 
cahaya, bentuk, lokasi, ornamen, arah garis, dan lain-lainnya. 

Focal point adalah elemen yang menarik perhatian karena lebih dramatik 
daripada elemen lainnya.  Sebuah desain ruang dalam focal point tidak harus 
berupa dinding dengan cat lebih gelap ataupun dengan warna lebih mencolok 
dari dinding lainnya, tetapi focal point bisa berupa elemen kecil seperti furnitur, 
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lampu, karya seni, bahkan karpet dan keramik.  Konsep utamanya adalah, focal 
point harus mampu menjadi fokus dalam ruangan.  

D. Skala (Scale)

Menurut Atmadjaja (1999) skala adalah suatu sistem pengukuran yang 
menyenangkan, dapat dalam satuan meter, centimeter, inchi, atau apa saja 
dari unit-unit yang akan diukur. Dalam arsitektur, yang dimaksud dengan skala 
adalah hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya 
dengan manusia. Segala sesuatu yang dilihat selalu diperbandingkan terhadap 
ukuran diri manusia. Ashiara (1986) menuliskan tentang perbandingan antara 
jarak antarbangunan (D) dan tinggi bangunan (H) sebagai berikut:

Ruang terasa seimbang dalam perbandingan 
jarak dan tinggi bangunannya.

Ruang yang terbentuk akan terlalu sempit 
dan memberikan rasa tertekan.

Ruang terasa agak besar.

Pengaruh ruang tidak akan terasa.

D/H=1

D/H<1

D/H>1 

D/H>/2
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Sedangkan menurut Sprieregen (1978) perbandingan antara tempat seseorang 
berdiri (D) dengan objek tinggi bangunannya (H), sebagai berikut:

E. Proporsi (Proportion)

Menurut Atmadjaja (1999), proporsi adalah hubungan antar bagian dari 
suatu desain dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Proporsi 
yang baik pada bangunan dapat dihasilkan bila bagian-bagian dari bangunan 
disasarkan pada suatu perbandingan tertentu. Sistem proporsi yang popular 
adalah Golden Section. 

Proporsi adalah perhubungan geometris dari sisi-sisi suatu segi empat dan 
isinya, juga rasio atau perbandingan dari bagian-bagian yang berbeda dalam 
suatu komposisi (Smithies, 1982, dalam Dahliani, 2008). Proporsi berfungsi untuk 
mengetahui kedudukan objek terhadap sekitarnya atau terhadap objek itu sendiri. 

   

F. Urut-urutan (Sequence)

Menurut Ishar (1992) urut-urutan adalah suatu perhatian atau perubahan 
pengalaman dalam pengamatan terhadap komposisi. Urut-urutan memiliki awal, 
pengarahan dan klimaks. Awal biasanya terletak pada awal sumbu. Awal dalam 

Cenderung memperhatikan detail dari pada 
keseluruhan bangunan.

Cenderung melihat bangunan sebagai 
sebuah komponen keseluruhan bersama 
dengan detailnya.

Bangunan terlihat dalam hubungan dengan 
lingkungannya.

Bangunan dilihat sebagai pembatas ke 
depan saja.

D/H=1

D/H=2

D/H=3

D/H=4
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komposisi arsitektur dapat berupa pintu masuk atau ruang peralihan seperti lobby. 
Lebih lanjut Ishar mengatakan, urut-urutan atau peralihan/perpindahan ini mengalir 
dengan baik, tanpa kejutan yang tak diduga, tanpa perubahan yang mendadak. 

Tujuan penerapan prinsip urut-urutan dalam arsitektur adalah untuk 
membimbing pengunjung ke tempat yang dituju dan sebagai persiapan menuju 
klimaks. Urut-urutan pengalaman meliputi persiapan (approach), pengalaman 
utama (progression) dan akhiran (ending). Dalam persiapan, seseorang membuat 
pembingkaian, pandangan sepintas, atau peralihan agar apa yang dilihat tidak 
mengejutkan atau peringatan. Dalam pengalaman utama pengunjung merasakan 
apa yang dilihat/dialami setelah masuk. Pada pengakhiran pengunjung berhenti 
dan istirahat, maka diperlukan pedoman orientasi. 

G. Kesatuan (Unity)

Menurut Atmadjaja (1999) kesatuan adalah keterpaduan, yang berarti 
tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. 
Dalam hal ini seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan 
yang lengkap tidak berlebihan, tidak kurang. Sedangkan menurut Sintia (2004), 
kesatuan diartikan sebagai sebuah hubungan harmonis antara berbagai elemen 
yang digunakan dan karakteristiknya. Kesatuan dapat dilihat dari bentuk, 
material yang digunakan, warna, tekstur dan karakternya. 

Sementara Smithies (1982) mengatakan, prinsip kesatuan berkenaan 
dengan komposisi visual dalam perancangan. Komposisi dalam pengertian 
ini diwujudkan oleh elemen-elemen visual. Batu bata, balok kayu atau beton 
yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan untuk menahan pengaruh 
cuaca ataupun untuk menopang struktur bangunan, juga mewujudkan elemen-
elemen visual yang dapat membentuk komposisi.

2.10.	Pendekatan	Teori	Arsitektur	Kolonial	Belanda	

Mengingat di Kota Malang cukup banyak bangunan peninggalan Belanda, 
maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang arsitektur kolonial Belanda 
secara umum beserta gaya atau style dari bangunan kolonial Belanda tersebut. 
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2.10.1.	Arsitektur	Kolonial	Belanda

Arsitektur kolonial Belanda adalah arsitektur yang dibangun selama 
masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia yaitu pada tahun 1600-
1942 (selama 350 tahun). Pada masa ini arsitektur kolonial Belanda 
mengalami suatu proses akulturasi yaitu proses adaptasi antara 
kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa Belanda. 
Kebudayaan Belanda itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam 
kebudayaan Indonesia tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan 
yang ada di Indonesia. Dalam proses ini tentu disesuaikan dengan 
adanya masalah-masalah seperti iklim, ketersediaan material atau 
bahan bangunan, cara membangun, ketersediaan tenaga kerja, dan seni 
budaya yang terkait dengan estetika. 

Menurut Handinoto (1998) arsitektur kolonial Belanda di Indonesia 
pada hakekatnya merupakan bagian integral dari sejarah perkembangan 
arsitektur Indonesia. Meskipun sekarang sedang digalakkan istilah 
arsitektur nusantara, tapi tidak berarti bahwa arsitektur kolonial Belanda 
harus diabaikan begitu saja. Yang pasti arsitektur kolonial Belanda erat 
hubungannya dengan pengaruh modernisasi arsitektur di Indonesia.

Sedangkan menurut Nix (1949), Akihary (1990) dan Handinoto 
(1996), arsitektur kolonial Belanda terdiri atas dua periode, yaitu 
sebelum abad 18 dan setelah abad 18. Arsitektur kolonial Belanda 
yang berkembang di Indonesia pada abad ke–18 sampai abad ke–19 
sering disebut dengan gaya arsitektur Indische Empire Style. Gaya ini 
merupakan hasil percampuran antara teknologi bahan bangunan dan 
iklim yang ada di Hindia Belanda dengan gaya Empire Style yang sedang 
berkembang di Perancis. 

Ciri–ciri umum dari gaya arsitektur Indische Empire Style yakni tidak 
bertingkat, atap perisai, berkesan monumental, halaman sangat luas, massa 
bangunannya terbagi atas bangunan induk dan bangunan penunjang yang 
dihubungkan oleh serambi, denah simetris, serambi muka dan serambi 
belakang terbuka, dilengkapi dengan pilar batu tinggi bergaya Yunani (Orde 
Corintian, Ionic, Doric), antar serambi muka dan belakang dihubungkan 
oleh koridor tengah, serta penggunaan lisplank batu bermotif klasik di 
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sekitar atap. Tampak muka bangunan simetris mengikuti denah bangunan 
yang simetris. Elemen tampak muka bangunan yang memperkuat gaya 
bangunan Indische Empire Style ini antara lain bentukan kolom dan 
material pembentuknya, detail bukaan pada pintu masuk utama, serta 
detail pada atap. 

Gaya arsitektur Voor. Gaya ini berkembang mulai awal tahun 
1900, coraknya hampir sama dengan gaya arsitektur Indische Empire 
Style, tetapi mengalami beberapa perubahan pada penggunaan bahan 
bangunan seperti besi dan terdapat penambahan elemen–elemen yang 
bertujuan untuk lebih menyesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. 
Terdapat penambahan teritisan yang terbuat dari seng gelombang 
dengan sudut kemiringan yang lebih landai dan ditopang oleh konsol 
besi cor bermotif keriting, kolom kayu atau besi cor berdimensi lebih 
kecil dan langsing dari kolom terdahulu. Penambahan balustrade atau 
pagar besi atau batu pada bagian tengah dan tepi listplank atau variasi 
gevel di atas serambi muka. 

NA 1900. Aliran ini dipengaruhi aliran romantis Eropa. Denah yang 
masih simetris tidak memengaruhi tampak muka bangunan. Bangunan 
utama mulai asimetri, dilengkapi dengan serambi muka terbuka memanjang 
dengan kolom yang sudah mulai menghilang, diganti dengan penonjolan 
denah sampai bidang muka bangunan. Muka bangunan menonjolkan 
elemen vernakular arsitektur Belanda berupa gavel, teritisan, dan masih 
terdapat variasi mahkota batu pada ujung gavel dan tepi listplank beton, 
serta masih terdapat balustrade.

Corak arsitektur NA 1900 dengan pengaruh romantik Eropa yang 
semakin kuat. Penambahan detail dekoratif pada hampir seluruh bagian 
bangunan dan elemen ruang luar. Elemen bangunan yang membentuk 
muka bangunan, membedakan dengan gaya bangunan kolonial Belanda 
lain seperti adanya penambahan dentils, brackets, dan/atau modillions 
pada bagian bawah atap, penambahan cresting, finial, weathervane, 
dan/atau balustrade pada bubungan atap serta penambahan pada 
bagian bangunan yang lain. Ciri–ciri utama adalah, banyaknya 
penggunaan lengkung, bentuk atap tinggi (kemiringan antara 45°-60°) 
dengan penutup genting.
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2.10.2.	Gaya	Arsitektur	yang	Berkembang	pada	Masa	Kolonial	Belanda

A. Gaya Art and Craft

Gaya Art and Craft muncul di Inggris dan dipelopori oleh John Ruskin 
dengan desainernya William Morris. Gaya ini timbul pada zaman industrialisasi 
untuk menciptakan lingkungan yang baru dan lebih indah, di mana lebih fokus 
menggunakan kerajinan tangan terutama berbahan utama kayu.

Ciri-ciri dari gaya Art and Craft, antara lain:

• Konsep ruang pada gaya Art and Craft terdapat pengaruh 
Jepang dan Cina. Konsep arsitektur “total design”, dengan 
menolak keras industrial.

• Lantai menggunakan teknik ini pada pola lantai finishing kayu, 
marmer maupun karpet dengan motif flora/salur-salur.

• Dinding lapisannya menggunakan finishing panel kayu ukir, 
keramik yang disusun menjadi sebuah patra serta wallpaper 
motif flora.

• Plafon diekspose vertikal dan horizontal balok kayu serta 
menggunakan dekorasi stensil.

• Pintu yang sering digunakan pada gaya Art and Craft adalah 
daun pintu berbahan kayu berpanel, detail, dan terdapat 
kombinasi kaca serta handle yang merupakan produk masal.

• Jendela didominasi oleh jendela dengan bingkai dan panel 
kayu dengan kombinasi kaca.

• Perabot didominasi oleh perabot built-in, sistem tanam 
pada dinding. Merupakan hasil kerajinan tangan, dengan 
menggunakan bahan utama kayu solid yang cenderung 
berwarna gelap.

• Material menggunakan bahan dasar kayu, batu merah, kayu 
kayu putih, kaca, kaca warna, besi, keramik, tekstil, dan kertas.

• Warna-warna yang sering digunakan pada gaya Art and Craft 
adalah warna alam yang cenderung gelap, seperti coklat, abu-
abu, hitam, dan merah.
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B. Gaya Art Nouveau

Pada Tahun 1900-an di Eropa barat sedang lahir suatu gerakan Art 
Nouveau. Art Noveau berasal dari nama sebuah galeri desain interior di 
Paris yang dibuka pada tahun 1896. Gaya Art Noveau merupakan gaya anti 
Historism, yang menampilkan gaya-gaya baru yang belum ada sebelumnya. 

Ciri-ciri dari gaya Art Noveau, antara lain : 

• Konsep ruang terinspirasi dari alam, bentukan-bentukan organik 
seperti struktur tentang daun dan kuncupnya, juga bunga lili, 
bunga matahari, akar pohon, angsa dan burung merak. Segala hal 
yang menyimbolkan kemurnian, kebebasan, dan harapan, serta 
menyukai bentukan 2 dimensi, tidak ada yang 3 dimensi.

• Lantai didominasi lantai dengan finishing kayu/parquet, 
karpet/permadani dengan motif bunga yang diulang sehingga 
bisa menciptakan sebuah patra.

• Dinding untuk bagian finishing pada Art Noveau menggunakan 
panel kayu, ubin keramik, dan wallpaper motif bunga berwarna 
terang yang disusun menjadi sebuah patra.

• Plafon pada Art Noveau didominasi oleh material kertas plafon motif 
bunga dengan detail stencil pada pusat plafon. Selain itu digunakan 
juga plafon dengan ekspose kayu vertikal dan horizontal.

• Pintu menggunakan pintu kayu berpanel dengan kombinasi 
kaca berwarna motif bunga dan besi tempa serta handle pintu 
motif organik.

• Jendela terbuat dari kaca warna dekoratif yang diulang membentuk 
sebuah patra dengan kombinasi besi dan tanpa bingkai jendela.

• Perabot menggunakan perabot built-in, sistem tanam pada 
dinding, juga mebel produk massal. Dengan material kayu 
eboni yang berwarna alami serta dekorasi relief bunga.

• Material menggunakan material utama besi tempa, kayu, kaca 
warna, keramik, marmer, logam, kain, dan kertas.

• Warna-warna yang digunakan adalah warna putih dan warna-
warna pastel.
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C. Gaya Romaneska

Gaya ini diperkenalkan oleh William the Concuerror pada 1066 dari 
Normandia di Perancis ke Inggris. Gaya ini berkarakter khas dalam sejarah 
seni karena bentukan melengkung pada jendela yang memiliki kesamaan 
bentukan pada masa Romawi kuno, hingga akhirnya gaya ini berkembang 
menjadi gaya Gothic. Di Indonesia dan di kota Malang khususnya, gaya ini 
dipergunakan untuk bangunan gereja.

Ciri-ciri dari gaya Romaneska, antara lain :

• Terdapat kemiripan dengan arsitektur Gothic pada struktur 
dan bentukan yang ada.

• Banyak menggunakan bentuk melingkar.

• Ornamen misterius, hasil imajinasi, proporsi yang tidak biasa, 
untuk menakuti pendosa.

• Struktur batu tanpa menggunakan semen, menggunakan 
sudut melingkar.

• Material yang digunakan adalah batu alam, kayu, dan stained 
glass.

Ciri-ciri gaya arsitektur Nieuwe Bouwen, antara lain :

• Ruang sebagai volume, bukan massa.

• Volume bangunan berbentuk kubus.

• Keteraturan tetapi tidak memakai sumbu simetri sebagai alat 
utama.

D. Gaya Nieuwe Bouwen/International Style

Gaya arsitektur kolonial yang ada di Indonesia sesudah tahun 
1920 adalah gaya Nieuwe Bouwen, yakni suatu gaya yang didasari oleh 
aliran International Style di Eropa yang mana lebih mengutamakan segi 
fungsional dan telah disesuaikan dengan iklim dan lingkungan Indonesia.
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Ciri- ciri gaya arsitektur Vernakular, antara lain :

• Tukang kayu setempat sebagai pemahat.

• Banyak memiliki bukaan untuk aliran udara dengan bentuk 
bangunan yang ramping.

• Atap bangunan datar.

• Menolak ornamen yang ditempel secara sengaja.

• Anti ornamen dan terkesan bersih.

• Fungsional.

• Rectangular space yaitu ruang dengan bentukan persegi 
panjang.

• Streamline pada interior baik secara penataan maupun 
bentukan.

• Adanya sudut-sudut bundar.

• Menggunakan skala manusia.

• Bentuk mengikuti karakter bahan.

• Menggunakan bahan-bahan hasil industri.

• Menggunakan warna-warna lembut.

E. Gaya Arsitektur Vernakular

Gaya Vernakular dipengaruhi arsitektur di Indonesia antara tahun 
1920-an sampai tahun 1930-an dan memiliki bentuk yang spesifik. Namun 
gaya yang timbul karena ingin mengidentifikasikan diri dengan arsitektur 
setempat. Bentuk tersebut merupakan hasil kompromi dari arsitektur 
modern yang berkembang di Belanda pada zaman yang bersamaan dengan 
iklim tropis basah di Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh arsitek-arsitek 
seperti Maclaine Pont, CP. Wolf Schoemaker, Thomas Karsten, dsb. 
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• Lay-out, bentuk dan detail bangunan sangat teliti. Dengan 
mengusahakan penataan layout atau bangunan yang 
menghadap utara atau selatan, untuk menghindari banyaknya 
sinar matahari masuk ke dalam bangunan secara langsung.

• Pemakaian elemen-elemen tradisional setempat diterapkan 
dalam bentuk arsitektur.

• Adanya penambahan galeri di sekeliling bangunan, sehingga 
kalau jendela ruangan dibuka maka ruang tersebut akan 
terlindungi dari sinar matahari langsung dan tempias air hujan.

• Menggunakan material kayu, stainned glass, dan besi.

F. Gaya De Stijl

Gaya De Stijl merupakan gabungan dari artis, arsitek, dan desainer 
yang dibawa bersama-sama oleh pelukis Belanda dan arsitek Theo Van 
Doesburg pada tahun 1917. Adapun latar belakang munculnya gaya De Stijl 
adalah mewakili semangat zaman dan reformasi seni untuk menciptakan 
sesuatu yang baru, gaya internasional dalam semangat perdamaian dan 
keserasian. Pengikut gaya ini di antaranya Piet Mondrian, Theo Van 
Doesburg, Van Leck.

Ciri-ciri gaya De Stijl, antara lain :

• Dipengaruhi oleh bentukan kubisme.

• Ekspresi ruang jernih.

• Abstrak, anti naturalis.

• Adanya sudut istimewa 90˚ dan 45˚.

• Dimensi keempat.

• Reduksi elementaris.

• Menggunakan warna primer.

• Berdinding mulus.
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G. Gaya Art Deco

Gaya Art Deco muncul di tahun 1925. Gaya ini merupakan adaptasi 
dari bentukan historis ke bentukan modern.

Ciri-ciri gaya Art Deco, antara lain :

• Konsep ruang prohistoris, yaitu menggunakan benda-benda 
yang ada hubungannya dengan sejarah, misalnya, Piramida 
dari Mesir yang digeometriskan serta menggunakan bentukan 
streamline (terlihat langsing dan kurus).

• Lantai didominasi oleh lantai dengan bahan teraso, keramik 
sintetis, parquet dan karpet bermotif patra geometrik dan 
diberi border.

• Untuk memberi tekstur pada permukaan dinding, menggunak-
an wallpaper patra geometrik, dinding dengan panel kayu dan 
dinding dengan bermaterial logam.

• Plafon pada Art Deco tidak jauh berbeda dengan Art Noveau 
yakni menggunakan ekspose balok kayu vertikal dan horizontal 
dan detail ada pusat plafon.

• Pintu menggunakan pintu kayu solid berpanel dengan 
kombinasi logam dan kaca pada daun pintu serta terdapat 
handel pintu.

• Pada Art Deco, jendela yang digunakan adalah yang berbahan 
kayu solid dengan kombinasi kaca polos. Kayu solid pada daun 
jendela berbentuk panel.

• Perabot didominasi perabot built-in massal. Dengan finishing 
lapisan kayu laminated dan berwarna eksotik.

• Material menggunakan bahan kayu, logam, kaca, cermin, kron 
dan lain-lain.

• Menggunakan warna-warna yang disuramkan, digelapkan 
seperti merah marun, biru, biru tua, coklat tua, hitam dan 
warna-warna eksotik.
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H. Gaya Amsterdam School

Gaya ini muncul sekitar tahun 1915 sampai dengan tahun 1930. 
Gaya yang dipelopori oleh arsitek-arsitek Belanda di antaranya Michael 
de Klerk, Pieter Ledowijk Kramer dan Johann Melchior van der Mey ini, 
ingin mengembangkan tipenya sendiri dari penggolongan arsitektur 
expressionist dalam bangunan-bangunan batu bata menyolok yang 
bersifat memperbaharui dan memperlihatkan tradisi lokal Belanda.

Ciri-ciri gaya Amsterdam School, antara lain :

• Bentuk bangunan tidak mengikuti karakter bahan.

• Adanya unsur pahatan dan plastis pada bangunan.

• Menggunakan batu bata sebagai bahan utama.

• Menggunakan plesteran dekoratif.

• Menggunakan unsur dekoratif garis vertikal atau bentuk 
gelombang.

• Terdapat unsur pahatan pada pintu, jendela, dan kolom.

Pada perkembangan arsitektur kolonial, antara tahun 1914-1940 di 
Malang, dapat dikatakan maju pesat. Bahkan ketika hampir seluruh dunia 
mengalami krisis ekonomi demikian juga halnya dengan Hindia, di Malang 
justru timbul banyak sekali bangunan kolonial dengan corak modern. 
Hingga pada akhirnya antara tahun 1940 sampai dengan tahun 1945 
Hindia Belanda mengalami berbagai peperangan sehingga arsitekur dan 
kota hampir tidak berkembang sama sekali.

I. Gaya Neo-Gothic

Gaya ini muncul sesudah tahun 1900-an. Tokoh yang terkenal dengan 
gaya arsitektur Neo-Gothic di Belanda adalah Pierre Cuypers. Ia adalah 
seorang yang bertanggung jawab atas banyak gereja Neo-Gothic di 
Belanda. Meskipun terkadang ia memasukkan unsur kontemporer pada 
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karyanya, tetap saja sebagian besar bangunan tersebut berada pada garis 
arsitektur Neo-Gothic (Architectenweb dalam Lestari, 2013). Lebih lanjut 
Nicola Coldstream dalam Lestari (2013) mengatakan bahwa Neo-Gothic 
adalah gaya arsitektur yang berkembang ke arah lebih modern. 

Pada arsitektur gaya Gothic yang asli, langit-langit bangunan dibuat 
dari batu alam dan merupakan kesatuan konstruksi sebagai penyangga 
atap. Gereja Gothic abad pertengahan hampir seluruhnya dibuat dari batu 
alam, maka ciri khasnya adalah lengkungan yang bertemu melancip ke atas 
dan memberikan ekspresi ke atas yang sangat sesuai dengan bangunan 
ibadah.

Ciri-ciri gaya Neo-Gothic, antara lain :

• Denah tidak berbentuk salib tetapi berbentuk kotak  

• Tidak ada penyangga (flying buttress) karena atapnya tidak 
begitu tinggi tidak runga yang dinamakan double aisle atau 
nave seperti layaknya gereja gothic 

• Di sebelah depan dari denah, di sisi kanan dan kiri terdapat 
tangga yang dipakai untuk naik ke lantai 2 yang tidak penuh 

• Terdapat dua tower (menara) pada tampak mukanya, dimana 
tangga tersebut ditempatkan dengan konstruksi rangka khas 
gothic 

• Jendela kacanya berbentuk busur lancip 

• Plafond pada langit-langit berbentuk lekukan khas gothic yang 
terbuat dari besi.

J. Gaya Arsitektur Jengki 

Gaya ini tumbuh tahun 1950-an ketika arsitek-arsitek Belanda 
dipulangkan ke negerinya. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia 
memiliki gaya Arsitektur Jengki ini. gaya jengki berbeda dengan gaya 
arsitektur kolonial, bahkan sangat berbeda juga dengan arsitektur 
tradisional yang berkembang di Indonesia. Rosmanto (2004) menjelaskan 
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bahwa sebagai karya arsitektur, gaya jengki dapat dikategorikan sebagai 
arsitektur modern khas Indonesia. Senada dengan Roesmanto, Prakoso 
(2002), seorang pemerhati lingkungan binaan, mengatakan bahwa hadirnya 
rumah-rumah bergaya jengki di Indonesia sebetulnya dilatarbelakangi oleh 
munculnya arsitek pribumi yang notabene adalah tukang ahli bangunan 
sebagai pendamping arsitek Belanda. Para ahli bangunan pribumi tersebut 
kebanyakan lulusan pendidikan menengah bangunan. Ketika pergolakan 
politik di Indonesia masih memanas sekitar tahun 1950 sampai 1960-
an, ditandai semakin berkurangnya arsitek Belanda dan munculnya para 
ahli bangunan lulusan pertama arsitek Indonesia menjadi poin yang 
membentuk perkembangan rumah bergaya jengki. 

Lebih lanjut Silas (2003) mengatakan bahwa hadirnya gaya arsitektur 
jengki bermula dari film-film Amerika yang beredar secara luas di Indonesia. 
Film itu adalah film cowboy (koboi) yang ada adegan draw atau mencabut 
pistol dengan cepat dan menembak lawan untuk menyelesaikan perselisihan. 
Posisi koboi yang siap menarik pistolnya dengan kaki terbentang miring itulah 
yang menjadi ilham untuk melahirkan arsitektur atau rumah bergaya jengki. 

Gaya arsitektur jengki ini lebih banyak ditemukan pada rumah tinggal 
yang terletak di Permukiman padat, dan yang terletak di pinggiran-
pinggiran kota yang berhalaman luas berfungsi sebagai vila. Rumah bergaya 
jengki selama ini lebih dipahami sebagai unit tunggal dan jarang dijumpai 
rumah jengki yang berderet di sebuah lingkungan. Secara keseluruhan 
rumah jengki lebih banyak digunakan untuk kepentingan rumah tinggal 
yang dikenal sebagai rumah gaya jengki. 

Ciri-ciri gaya Arsitektur Jengki, antara lain: 

• Dinding bagian tepi miring ke luar, membentuk bidang segi 
lima mirip dengan  simbol TNI AU. 

• Bidang atap menjadi tidak bertemu dan tidak memiliki 
bumbungan. Bidang tegak (dinding yang disebut gewel) di 
antara ke dua bidang atap yang miring, direkayasa menjadi 
lubang ventilasi. Krepyak mulai dikenal untuk alat agar udara 
panas di atas langit-langit keluar.
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• Atap datar untuk teras atau beranda disangga tiang besi 
berbentuk V. Beranda ini dimungkinkan karena penggunaan 
sudut kemiringan atap yang cukup tinggi, sehingga beranda 
menjadi unsur yang mandiri. Beranda sebagai penanda pintu 
masuk ke dalam bangunan yang biasa disebut dengan portico. 
Atap datar memberi tekanan perbedaan dengan bangunan 
utama yang beratap pelana. Selain itu beranda berfungsi 
sebagai ruang penerima, ruang peneduh, ruang penyejuk 
untuk interiornya. 

• Penggunaan rooster atau karawang sebagai lubang ventilasi 
yang tidak sekadar untuk pergantian udara, namun lebih 
dari itu sebagai media untuk mengekspresikan estetika baru. 
Penggunaan bentuk-bentuk kusen yang tidak simetris menjadi 
ciri menonjol lainnya pada rumah gaya jengki. Bentuk yang 
tidak simetris itu terlihat pula pada jendela-jendelanya. 

• Rumah gaya jengki jika dilihat dari luar terkesan miring, namun 
untuk interiornya masih berbentuk kubus. Maksudnya, dinding 
tetap tegak dan langit-langitnya masih datar (Roesmanto, 
Prakoso, dan Budi Sukada, dalam Widayat, 2006).  
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skala makro terdapat di wilayah administrasi Kota Malang. 
Skala meso terdapat di wilayah Kecamatan Klojen. Skala mikro Kawasan 
Kampung Heritage Kayutangan, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kelurahan Kauman, 
dan Kelurahan Kiduldalam. 

Gambar 3.1. Peta Kawasan Penelitian 
Sumber: Rizaldi et.all.,(2011), diolah peneliti, (2019)
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3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu menemukan potensi-potensi 
yang ada di kawasan kampung heritage Kayutangan sebagai destinasi wisata, 
maka pendekatan yang dilakukan dalam menghimpun data-data dan menganalisis 
informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian ini adalah, tahun I 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya bahwa prosedur 
yang digunakan dapat berupa metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan 
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
keadaan objek yang diteliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 
fenomena yang diteliti secara sistematis, aktual, dan akurat (Kusmayadi, 2000). 

Sedangkan menurut Denzin (2009), metode deskriptif adalah cara analisis 
data secara menyeluruh disusun dalam suatu kerangka dijelaskan berkenaan 
dengan karakteristik suatu objek untuk mendapatkan fenomena berdasarkan 
pertimbangan tertentu. Penggunaan metode deskriptif ini berdasarkan 
pertimbangan yaitu metode ini secara langsung menghubungan antara peneliti 
dengan responden. Metode ini juga lebih pada menyesuaikan diri dengan 
penajaman bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam metode ini akan memperoleh data-data, tentunya data ini disebut 
sebagai data deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah hasil objek 
penelitian, dalam penelitian ini berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dari 
orang-orang atau perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran 
yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. 

Tahun I menggunakan pendekatan kualitatif kajian terhadap stakeholder 
(masyarakat yang tinggal di kawasan kampung Kayutangan dan lain-lain), 
dengan teknik wawancara dan teknik pengamatan visual peneliti. Tahun ke-II 
yaitu menggunakan pendekatan Mixed Riset kajian terhadap produk masyarakat 
dengan teknik kuisioner, wawancara dan pengamatan visual peneliti. Tahun 
ke-III yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif kajian terhadap artefak yang 
ada di objek penelitian dengan teknik pengukuran kemudian digambar dan 
membuat maket miniatur.

3.3. Penetapan Sampel

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki 
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oleh populasi. Sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 
yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Penentapan 
sampel pada kawasan kampung heritage Kayutangan untuk tahun ke I adalah para 
pakar sejarah, masyarakat, dan dinas pariwisata. Ketiga jenis sampel tersebut 
dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016) purposive 
sampling adalah salah satu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan 
pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan 
tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada dua hal yang sangat penting 
dalam menggunakan teknik purposive sampling yaitu non random sampling dan 
menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Non random sampling adalah teknik 
sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota 
populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus adalah sengaja 
dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-
kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Kriteria tersebut biasa 
diberi istilah dengan kriteria inklusi dan ekslusi.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka melakukan analisis potensi kampung heritage Kayutangan 
sebagai kawasan destinasi wisata, data-data dihimpun melalui pengumpulan 
data sekunder dengan cara melakukan studi yang komprehensif terhadap 
bahan-bahan pustaka seperti buku referensi, dokumen perundang-undangan, 
artikel yang diterbitkan melalui berbagai media massa, seminar nasional, 
seminar internasional dan jurnal ilmiah. Survei lapangan dilakukan dalam rangka 
pengumpulan data-data primer ke lokasi studi yang didapat berupa keadaan 
eksisting serta melakukan wawancara mendalam (In-Depth Interview) terhadap 
pihak-pihak yang berkaitan dan berkompeten dalam penulisan penelitian ini.

Wawancara antara lain dilakukan terhadap ketua RW di kawasan 
Kayutang an, pengelola kawasan Kayutangan, Pengelola Pokdarwis, Pemerhati 
kawasan Kayutangan, dan sejarahwan yang memahami perkembang an potensi 
kampung heritage Kayutangan. Untuk memperkecil tingkat devisiasi data-da-
ta yang didapat terutama data-data sekunder, dilakukan uji validitas dengan 
metode triangulasi sumber, yaitu melakukan cek silang (Cross-check) dengan 
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fakta-fakta dari observasi lapangan dan dari sumber lain. Semua sumber yang 
dikumpulkan, baik melalui studi kepustakaan maupun survei lapangan (primer 
dan sekunder), selanjutnya disajikan secara deskriptif.

3.5. Bagan Alir Penelitian

Ta
hu

n 
I OBJEK RISET

Stakeholder
Masyarakat

METODOLOGI

Kualitatif

LUARAN
Monograf 

dan Hak Cipta

Ta
hu

n 
II OBJEK RISET

Produk
Masyarakat

METODOLOGI
Mixed Riset

LUARAN

Monograf 
dan Desain

Ta
hu

n 
III

OBJEK RIRET
Artefak

METODOLOGI
Kuantitatif

LUARAN

Jurnal
Internasional

Maket Miniatur

“Analisis Potensi Kampung Heritage Kayutangan Kota Malang
Sebagai Kawasan Destinasi Wisata”

(PDUPT, Tahun 2019-2021)

ARSITEKTUR KOTA MALANG 
BERDASARKAN ANALISIS SWOT
(Identifikasi arsitektur kota Malang) 

(HUPT, tahun 2013)

Gambar 3.2. Diagram Bagan Alir Penelitian
Sumber: dikonstruksikan oleh peneliti (2019)
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BAB IV
SEJARAH MALANG DAN KAYUTANGAN

I. SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA MALANG

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440–667 meter di atas 
permukaan air laut, berada di 89 KM sebelah selatan Kota Surabaya. Malang 
termasuk kota terbesar kedua di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan luasan 
kurang lebih 110,06 km2.. Wilayah Malang dibagi menjadi dua pemerintah 
daerah, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang (lihat gambar: 4.2 dan 
4.3). Sebagai daerah yang mendapat julukan kota pendidikan dan kota wisata, 
perkembangan Kota Malang bertambah pesat setiap tahun, terutama terkait 
dengan tata ruang dan arsitektur kotanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTARA Gambar 4.1. Peta Jawa Timur
Sumber: Mulyadi (2013)
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Tata ruang Kota Malang tahun 1937 pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda, pernah dikirimkan ke Paris Perancis, untuk mengikuti suatu pameran 
tata ruang kota-kota di dunia. Ini membuktikan bahwa Kota Malang merupakan 
kota derah tingkat dua yang pernah dibanggakan di mata dunia karena tata 
ruang kotanya.

4.1. Tinjauan Asal Usul Nama Malang 

Nama “Malang” sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli 
sejarah, yang terus menggali berbagai sumber untuk memperoleh jawaban 
yang tepat. Ada beberapa hipotesa tentang asal mula nama Malang tersebut. 
Hipotesa pertama yang diyakini kebenarannya oleh sebagian besar masyarakat 
kota dengan klub sepakbola Arema itu adalah, Malang berasal dari kata 
Malangkucecwara. Bahkan kata Malangkucecwara yang dapat diartikan 
“Tuhan menghancurkan yang batil” itu tertulis resmi dalam lambang kota. 
Di pemerintahan Walikota Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko, Malangkucecwara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

UTARA 

Gambar 4.2. Peta Kabupaten Malang
Sumber: Mulyadi (2013)

Gambar 4.3. Peta Kota Malang
Sumber: Mulyadi (2013)



57Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

juga menjadi yel-yel yang sering diteriakkan sesudah salam legendaris khas 
Malang “Salam Satu Jiwa” dalam acara-acara resmi pemerintah. Saat seseorang 
meneriakkan Malangkucecwara, jawabannya: bermartabat.

Nama Malangkucecwara diyakini merupakan nama sebuah bangunan 
suci, di mana nama ini ditemukan dalam dua prasasti; Raja Balitung dari 
Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti tahun 908 
yang ditemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Namun para 
ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan letak sesungguhnya 
bangunan suci bernama Malangkucecwara ini. Satu pihak menduga, letak 
bangunan suci itu berada di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang 
membujur di sebelah timur Kota Malang, di mana salah satu puncak gunung 
tersebut bernama Malang. Namun pembuktian atas kebenaran dugaan ini 
masih terus dilakukan, sebab di sebelah barat Kota Malang juga terdapat 
sebuah gunung yang bernama gunung Malang. 

Pihak lain menduga bahwa letak sesungguhnya bangunan suci itu terdapat 
di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara Kota Malang. Sampai saat 
ini di daerah tersebut terdapat sebuah desa bernama Malangsuka, yang 
sebagian ahli sejarah menduga berasal dari kata Malankuca yang diucapkan 
terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan purbakala 
yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang 
keduanya merupakan peninggalan zaman kerajaan Singosari. 

Pakar sejarah asal Malang yang menjadi salah satu responden penelitian ini, 
Dwi Cahyono punya pendapat berbeda. Menurutnya, kata Malang tidak berasal 
dari Malangkucecwara, tapi diambil dari nama Desa Malang yang letaknya 
berada di lembah sebelah barat Gunung Malang yang sekarang sudah berubah 
nama menjadi Gunung Buring. Lebih lanjut Cahyono mengungkapkan, sekitar 
tahun 1980-an, ditemukan sebuah prasasti tembaga atau tampra prasasti di 
wilayah Ukir Negara yang masuk Kecamatan Semen, area perkebunan Sirah 
Kencong Kabupaten Blitar. Isi prasasti itu banyak menggambarkan area timur 
Gunung Kawi, yang bila melihat posisinya adalah wilayah Kabupaten dan Kota 
Malang. Disebutkan, banyak sekali desa berada di aliran Sungai Metro dan 
Brantas atau lembah antara kedua sungai itu. 

Prasasti itu dibuat di masa akhir Kerajaan Kadiri atau tahun 1198 Masehi, 
itu berarti nama Malang sudah ada sejak abad ke-12. Berikut kutipan teks 
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yang tertulis dalam prasasti Ukir Negara: “... taning sakrid malang akalihan wacid 
lawan macu pasabhanira dyah limpa makangaran i…” . Ada kata yang tidak tertulis 
lengkap, seperti taning yang apabila lengkap adalah wetaning (sebelah timur) 
di dekat Desa Malang, Wacid dan Macu”. Kalimat kutipan itu artinya kurang 
lebih adalah, “...di sebelah timur (Gunung Kawi) tempat berburu sekitar Malang 
bersama Wacid dan Macu, persawahan Dyah Limpa yaitu .…”. 

Berdasarkan tulisan dalam prasasti itulah, Dwi Cahyono yakin bahwa Desa 
Malang yang berada di tepian hutan dan merupakan tempat yang baik untuk 
berburu, menjadi asal muasal nama Kabupaten dan Kota Malang, yang berada 
di timur-selatan (tenggara) Hutan Patangtangan yang kini dinamai Malang Kota 
Lama. Data kedua yang menguatkan analisanya itu, lanjut Cahyono adalah, peta 
topografi di masa pemerintahan Inggris tahun 1811. Data itu menyebut nama 
Malang sebagai gunung di wilayah timur yang kini dikenal dengan nama Gunung 
Buring. Jika melihat letaknya, Gunung Buring memang berposisi melintang dari 
sebuah hamparan luas dari utara berbelok ke selatan.

Selain dua hipotesa sebelumnya, ada satu pendapat lagi yang menduga 
nama Malang berasal dari kata “Membantah” atau “Menghalang-halangi” (dalam 
bahasa Jawa berarti Malang). Disebutkan, Raja Mataram, Sultan Agung ingin 
memperluas kekuasaannya di seluruh pulau Jawa. Strateginya, ia tidak akan 
langsung menyerang Surabaya sebagai pusat kota di Jawa Timur tapi dengan 
menaklukkan kota-kota di sekitar Surabaya termasuk Malang. 

Maka sultan Agung mengutus ribuan pasukannya yang dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu kelompok Jalur Lingkar Selatan, Pantura, dan jalur tengah yang 
dipimpin oleh Tumenggung Alap-alap. Jalur tengah melewati daerah Ngantang, 
namun merasa kesulitan menempuh jalur tersebut karena pegunungan yang 
terbentang dari utara ke selatan, yaitu Gunung Penangguhan, Gunung Arjuno, 
Gunung Anjasmoro, Gunung Kawi, dan Gunung Kelud, serta melewati dua 
sungai besar, yaitu Sungai Metro dan Sungai Brantas.

Saat memasuki wilayah Malang, mereka dihalangi ribuan pohon tumbang 
yang menutupi jaur masuk. Para prajurit pun harus membersihkan pohon-pohon 
tersebut, namun setelah itu, rupanya mereka tetap tidak bisa masuk ke wilayah 
itu karena dihadang pasukan daerah Malang yang dipimpin Bupati Malang kala 
itu, Ronggosukmo. Dengan semangat menggelora, pasukan Malang berhasil 
memukul mundur pasukan Mataram. Perlawanan sengit pasukan Malang dalam 
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menghalang-halangi, membantah atau malang itu, akhirnya menjadi awal mula 
daerah tersebut dinamai Malang.   

Sementara itu, melihat Malang dari sisi pertumbuhannya, keberadaan 
Kerajaan Kanjuruhan di daerah ini menurut ahli sejarah dipandang sebagai 
tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan. Sampai saat ini, setelah 12 
abad berlalu, daerah tersebut telah berkembang menjadi Kota Malang. Setelah 
Kerajaan Kanjuruhan, di masa emas Kerajaan Singosari, 1.000 tahun setelah 
masehi, di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, banyak 
penduduknya serta tanah-tanah pertanian yang amat subur. 

Ketika Islam menaklukkan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih 
Majapahit melarikan diri ke daerah Malang dan mendirikan kerajaan Hindu 
yang merdeka, dan oleh putranya diperjuangkan hingga makin maju. Pusat 
kerajaannya terletak di Kota Malang yang sampai sekarang masih terlihat sisa-
sisa bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutobedah di Desa Kutobedah. 
Posisinya berada di sebelah timur Alun-alun kota Malang sekarang. 

4.2. Tinjauan Perkembangan Kota Malang

Kehadiran administrasi Kolonial Hindia Belanda setidaknya membawa 
banyak perubahan untuk Kota Malang. Seperti sebagian besar kota-kota lain di 
Indonesia, Kota Malang sekarang berkembang pesat. Pada masa itu, penekanan 
pertumbuhan dan pembangunannya difokuskan pada fasilitas umum yang 
direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. 
Namun kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya terlihat 
di area Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya. 

Fasilitas itu didesain untuk hanya dinikmati oleh keluarga Belanda dan 
Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat 
tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas kurang memadai. Kawasan perumahan 
di Ijen sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh 
keturunan keluarga Belanda yang pernah bermukim di kawasan ini.

Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan 
sebagai wilayah Gemeente (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang Kota 
Malang terdapat tulisan; “Malang namaku, maju tujuanku” terjemahan dari Malang 
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nominor, sursum moveor. Ketika kota ini merayakan hari ulang tahun yang ke-50 
pada 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi: Malangkucecwara. 
Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena 
kata tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan asal-usul Kota Malang. 

Kota Malang mulai berkembang setelah  hadirnya pemerintah kolonial 
Belanda, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 
1879. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan 
ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya, terjadilah perubahan 
tata guna lahan (land use), hingga daerah yang terbangun bermunculan tanpa 
terkendali memenuhi permintaan pasar. Fungsi lahan mengalami perubahan 
sangat besar, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

4.3.  Perkembangan Kota Malang dari Segi Tata Ruang dan Arsitektur Kota

Kota Malang memiliki potensi luar biasa. Dari segi geografis, cukup menjanjikan 
dan mendukung kota ini sebagai yang terbesar kedua di Jawa Timur. Masyarakatnya 
pun termasuk kategori yang mudah bekerjasama dan berpendidikan, efek positif 
dari banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang ada di kota ini. Pemerintah pun 
dimudahkan dengan kondisi SDM masyarakat Kota Malang, sehingga Pemda 
dapat berfokus dalam mewujudkan citra masa depan Kota Malang yang lebih baik. 

Istilah Tri Bina Cita yang berarti Kota Malang sebagai kota Pendidikan, 
Industri, dan Pariwisata diterjemahkan ke dalam:

Kota Pendidikan

Lingkungan yang ramah, tenang, biaya hidup relatif murah merupakan 
tempat ideal untuk belajar dan menimba ilmu. Puluhan ribu mahasiswa 
baru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia datang setiap tahun. Belum 
lagi pelajar yang bersekolah di boarding school atau belajar di sekolah 
dengan sistem asrama. Ada ribuan. Ketersediaan sarana pendidikan yang 
lengkap baik formal maupun non formal  berikut fasilitas yang memadai 
dengan mutu nasional menjadikan Malang sebagai kota pendidikan yang 
dapat dibanggakan. 
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Kota Industri

Letak geografis Kota Malang di pusat Jawa Timur (lihat gambar 4.1) 
sangat strategis bagi pengembangan industri, perdagangan dan jasa. 
Mobilitas masyarakat yang tinggi, kemudahan transportasi, sarana 
dan prasarana yang lengkap serta kegiatan ekonomi lokal yang terus 
meningkat menjadikan Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa 
Timur. Kota Malang juga merupakan pasar industri yang sangat 
menjanjikan dengan segenap potensi sumber daya yang ada, sehingga 
terus mendorong pertumbuhan Malang sebagai kota industri yang 
berkembang pesat.

Industri digital dan industri kreatif termasuk yang bertumbuh pesat 
dan signifikan di Kota Malang. Lewat keberadaan ratusan perusahaan 
rintisan (start up) yang lahir dan besar di kota ini.  

Kota Pariwisata

Sebagai dataran tinggi dengan panorama alam yang indah, Malang telah 
dikenal sebagai tempat peristirahatan dengan julukan Switzerland of 
Indonesia dan Paris of East Java, sejak zaman kolonial Belanda. Terbukti 
dengan banyaknya taman-taman asri dan bangunan arsitektur Eropa 
yang sampai kini masih tetap dipertahankan. 

Banyaknya obyek wisata menarik didukung fasilitas lengkap seperti 
hotel, travel, pusat perbelanjaan, kantor bank, toko souvenir dan 
kerajinan menjadikan Malang sebagai kota pariwisata yang siap 
melayani aktivitas turisme domestik dan mancanegara. Kreativitas 
masyarakat dalam mengolah makanan dan menyajikannya dengan 
menarik, juga menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner.
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4.4.  Sejarah Perkembangan Tata Ruang Kota Malang

Menurut Wikantyoso (2005) tata ruang Kota Malang dapat berkembang 
bagus tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. 
Sentralistik dijadikan desentralistik. Kebijakan pada 1 April 1914, pemerintahan 
kota Malang yang dipimpin oleh seorang asisten residen mulai dipisahkan dari 
induknya, yaitu pemerintah Kabupaten Malang. Pada tahun 1903 pemerintah 
kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie 
Wet) yang disusul dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1905, dengan surat 
keputusan pelaksanaan desentralisasi. 

Perubahan melahirkan gemeente (kotamadya) di berbagai wilayah kota 
pada saat itu, seperti Batavia pada tahun 1905, Bandung (1906), Cirebon 
(1906), Pekalongan (1906), Tegal (1906), Semarang (1906), Magelang (1906), 
Kediri (1906), Blitar (1906) dan Malang (1914). Perubahan menjadikan 
gemeente terhadap wilayah Kota Malang agak terlambat, sebab perubahan 
itu dilakukan secara bertahap. Implikasi Undang-Undang Desentralisasi 
1905 menjadikan wilayah Kotamadya dan Kabupaten Malang masih di 
bawah wilayah Karesidenan Pasuruan (1908). Dalam perjalanannya, wilayah 
Kota Malang dipandang paling pesat pertumbuhannya, sehingga dijadikan 
gemeente pada 1 April 1914.

Keputusan politik itulah yang berdampak pada kelanjutan perkembangan 
Kota Malang yang dibangun dengan baik. Sehingga pada 1937, tata ruang 
Kota Malang pernah dipamerkan di Paris. Lebih lanjut Wikantyoso (2010) 
mengatakan, kelebihan tata ruang Kota Malang hingga pernah dipamerkan 
secara internasional adalah terciptanya tata ruang kota kebun (garden city). 
Pengembangan Kota Malang saat itu yang sangat menonjol adalah membentuk 
kotak-kotak kawasan yang berada di sebelah selatan Alun-alun, yaitu Jalan 
Merdeka sekarang. Kawasan tersebut dibangun cenderung untuk memacu 
perekonomian dan perdagangan kota. 

Di kawasan sebelah utara alun-alun penataan kotanya cenderung 
didasarkan pada konsep garden city. Kondisi sebagian besar bangunan-
bangunan maupun jalan masih utuh sampai sekarang. Di sebelah selatan 
alun-alun, terdapat rumah kediaman Asisten Residen yang sebelum tahun 
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1905 ditetapkan sebagai pemegang pemerintahan Kota Malang. Sedangkan 
posisinya dalam pemerintahan sejajar pula dengan Bupati Malang. Di 
sebelah barat alun-alun masih terdapat masjid dan gereja. Sedangkan di 
sebelah utaranya ada Societiet Concordia, suatu bangunan untuk klub 
orang-orang Belanda.

Konsep garden city untuk Kota Malang sejak tahun 1914 lalu, tidak lepas 
dari peranan arsitek bernama Thomas Karsten, yang dilahirkan pada 22 April 
1884 di Amsterdam. Ayahnya seorang profesor dalam ilmu filsafat dan wakil 
ketua Chancellor di Universitas Amsterdam (Sumalyo, 1995). Ia sebetulnya 
seorang arsitek dan konsultan perencanaan pengembangan kota yang sudah 
malang melintang di berbagai kota di Hindia Belanda. Bahkan di Kota Malang, 
Thomas Karsten sendiri tidak pernah berperan sebagai arsitek bangunan secara 
penuh, melainkan hanya sebagai konsultan pengembangan Kota Malang pada 
tahun 1914. Penyatuan lingkungan ruang terbuka dengan lingkungan buatan 
manusia oleh Thomas Karsten sangat menonjol dilakukan di Kota Malang. 
Salah satu contoh adalah Ijen Boulevard yang sampai sekarang masih dapat 
dinikmati.

Penyatuan lingkungan ruang terbuka di Ijen Boulevard terlihat melalui 
penataan bangunan rumah di sepanjang jalan tersebut yang masih menyediakan 
ruang luar. Jalan raya yang ada di depan kompleks bangunan perumahan 
Jalan Ijen pun dipertimbangkan pula dengan pembuatan taman-taman di 
pinggir jalan raya itu. Penyatuan lingkungan ruang terbuka dengan lingkungan 
buatan manusia itu kemudian menjadi tren. Itulah yang dijadikan andalan 
Thomas Karsten untuk menyertakan tata ruang Kota Malang dalam pameran 
internasional pada 1937.

Thomas Karsten sangat memperhitungkan geografis Kota Malang sebagai 
panorama pengembangan lingkungan kota, selain keberadaan Gunung Kawi di 
sebelah barat, Gunung Semeru di sebelah timur, dan Gunung Arjuna di sebelah 
barat daya. Melihat geografis seperti ini membuat Thomas Kasten mempunyai 
ide cemerlang, yaitu membagi tata ruang kota dengan model cluster-cluster. 
Penentuan cluster berdasarkan pada karakteristik geografis Kota Malang 
dengan sistem yang mereka namakan Bouwplan.
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Gambar 4.4. Peta Kota Malang dan Kawasan Bouwplan Perencanaan Belanda
Sumber: Mulyadi (2013)

Legenda:

1. Bouwplan 1 Kawasan Celaket–Rampal
2. Bouwplan 2 Kawasan Alun-Alun Bunder
3. Bouwplan 3 Kawasan Pemakaman Sukun
4. Bouwplan 4 Kawasan Celaket–Lowokwaru

5. Bouwplan 5 Kawasan jalan Ijen Bouwlevard
6. Bouwplan 6 Kawasan Pecinan
7. Bouwplan 7 Kawasan Oro-oro Dowo
8. Bouwplan 8 Kawasan Kota Bedah
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Gambar 4.4. Peta Kota Malang dan Kawasan Bouwplan Perencanaan Belanda 
Sumber: Dinas Pariwisata (2012) dan Handinoto (1986). 

Legenda: 
1. Bouwplan 1 Kawasan Celaket–Rampal 
2. Bouwplan 2 Kawasan Alun-Alun Bunder 
3. Bouwplan 3 Kawasan Pemakaman Sukun 
4. Bouwplan 4 Kawasan Celaket–Lowokwaru 
5. Bouwplan 5 Kawasan jalan Ijen Bouwlevard 
6. Bouwplan 6 Kawasan Pecinan 
7. Bouwplan 7 Kawasan Oro-oro Dowo 
8. Bouwplan 8 Kawasan Kota Bedah 
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4.5. Penataan Kota Malang pada Zaman Kolonial Belanda

Gagasan pengembangan Kota Malang terencana dengan sangat matang 
di Zaman Kolonial Belanda. Kawasan yang terbentuk di masa sekarang ini, 
tidak serta merta didirikan dan dibangun, melainkan melalui proses dan 
tahapan yang berkelanjutan. Sebelum ditata secara bertahap, perkembangan 
Kota Malang pada waktu itu cenderung memiliki pola perkembangan yang 
linier. Ibarat pita yang membujur utara-selatan sepanjang jalan poros 
Malang-Surabaya.

Namun pola perkembangan linier seperti ini kurang baik untuk 
pengembangan Kota Malang selanjutnya. Kota Malang perlu diperluas ke arah 
timur dan barat. Akan tetapi, ketika dilakukan pengembangan, rencana itu 
terhalang oleh aliran Sungai Brantas dan Bango di sisi timur serta aliran Kali 
Metro di barat, yang praktis menjadi batas terluar dari pengembangan Kota 
Malang pada saat itu.

Posisi Alun-alun yang vital menurut masyarakat Jawa, menjadikan penataan 
Kota Malang mengambil Alun-alun tersebut sebagai titik sentrum (titik pusat), 
sehingga terbentuklah pola jejalah, dengan Alun-alun sebagai titik tengah 
pertemuan dari jalan-jalan kota. Untuk mengendalikan perubahan bentuk 
tata ruang kota yang cenderung mengarah utara-selatan, maka Kotapraja 
(Gemeente) Malang dari tahun 1917-1929 mengeluarkan 8 (delapan) buah 
rencana perluasan tata kota yang disebut dengan Bouwplan. 

Di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 1914-1916, perhatian pemerintah 
pada masa itu lebih kepada peningkatan sarana dan prasarana kota, seperti 
penyediaan air bersih, penyediaan jaringan listrik, perbankan dengan mendirikan 
Javasche Bank (kini Bank Indonesia), dan perhotelan dengan membuka Palace 
Hotel (kini Hotel Pelangi) yang berada di sekitar alun-alun Kota Malang.

4.6. Deskripsi Masing-Masing Tata Ruang Berdasarkan Klaster

Bouwplan I : Ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Kota 
(Gemeenteraad) pada 13 April 1916, tetapi baru bisa 
dilaksanakan pada 18 Mei 1917. 
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Peruntukan Bouwplan I ini sebagai perumahan baru untuk golongan 
orang-orang Eropa yang lokasinya di antara Celaket–Rampal (Lihat Gambar 4.6 
posisi bouwplan I). Nama jalan-jalan yang ada di lokasi ini pun menggunakan 
nama anggota keluarga kerajaan Belanda, sehingga kawasan ini dinamai 
dengan Oranjebuurt. Nama-nama itu seperti Wilhelmina straat sekarang Jl. 
Dr. Cipto, Juliana straat sekarang Jl. RA. Kartini, Emma straat sekarang Jl. dr. 
Sutomo, Willem straat sekarang Jl. Diponegoro, Maurits straat sekarang Jl. MH. 
Thamrin, dan Sophia straat sekarang Jl. Cokroaminoto.

Lokasi yang masuk dalam Bouwplan I ini bisa dikatakan sangat strategis, 
karena dekat dengan jalan utama Malang–Surabaya dan Stasiun Kereta Api 
Kota Baru. Luas kawasan Bouwplan I adalah 12.939 m².

Bouwplan II : Ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Kota 
(Gemeenteraad) pada 26 April 1920, tetapi baru bisa 
dilaksanakan pada tahun 1922. 

Bouwplan II ini dibangun dengan tujuan membentuk daerah pusat 
pemerintahan yang baru, yakni Kotapraja (Gemeente) Malang, yang dibentuk 
sejak 1 April 1914. Lokasi yang dipilih adalah sebelah selatan Bouwplan I. 
Pada awal pembangunan, pertama kali yang dibuat adalah lapangan terbuka 
berbentuk bundar dengan bagian tengahnya diberi kolam air mancur, lokasi 
ini sekarang lebih dikenal dengan nama Alun-alun Bunder (Lihat Gambar 4.6. 
posisi Bouwplan II). 

Di sekitar Alun-alun Bunder ini didirikan beberapa bangunan resmi antara 
lain bangunan Balaikota yang sangat monumental, Hotel Splendid inn, Sekolah 
HBS/AMS, Stasiun Kereta Api, rumah tinggal panglima militer dan sebagainya. 
Jalan-jalan yang ada di lokasi ini diberi nama dengan nama para gubernur 
jenderal terkenal di masa Hindia-Belanda, sehingga kawasan ini dinamai dengan 
Gouverneur-Generaalbuurt. 
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Nama-nama jalan di Daerah Gouverneur-Generaalbuurt : 

Daendels Boulevard Jalan Kertanegara 

Van Imhoff straat Jalan Gajahmada

Speelman straat Jalan Mojopahit 

Maetsuucker straat Jalan Tumapel 

Riebeeck straat Jalan Kahuripan 

Van Oudthoorn straat Jalan Brawijaya 

Idenburg straat Jalan Suropati

Van den Bosch straat Jalan Sultan Agung

Van Heutz straat Jalan Pajajaran

Van der Capellen straat Jalan Sriwijaya
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Lapangan terbuka yang berbentuk bundar pada masa itu dinamai J.P. Coen 
Plein. Dibangun jalan sumbu arah timur-barat dari Stasiun Kereta Api melintasi 
Alun-alun Bunder dan Kali Brantas, memotong jalan poros Kayutangan hingga 
terbentuk perempatan jalan utama, dan seterusnya ke arah barat hingga 
mencapai Jl. Ijen Boulevard. Luas kawasan Bouwplan II ini adalah 15.547 m².

Bouwplan III : Ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan 
Kota (Gemeenteraad) pada 26 Agustus 1919 dan  
26 April 1920. 

Bouwplan ini dibuat untuk membangun areal pemakaman yang cukup 
luas guna menampung kebutuhan akan makam bagi orang-orang  Eropa 
yang tinggal di Kota Malang. Lokasi kawasan yang dipilih adalah daerah 
Sukun yang berada di sebelah barat daya pusat Kota Malang, yang masa itu 
belum padat penduduk (Lihat Gambar 4.6. posisi Bouwplan III). Kompleks 
makam ini sekaligus digunakan untuk menampung perpindahan makam 
orang-orang Eropa tertua di kawasan Klojen Lor. Luas kawasan Bouwplan 
III ini adalah 3.740 m².

Bouwplan IV: Pelaksanaan pengembangan bouwplan ke IV ini diperun-
tukkan bagi pembangunan perumahan kelas menengah 
ke bawah yang lokasinya berada di antara Celaket-Lo-
wokwaru (Lihat Gambar 4.6 posisi bouwplan IV).

Di kawasan ini juga terdapat kompleks yaitu kuburan Samaan dengan 
luas 6.2045 Ha, sekolah dan lapangan olah raga. Nama jalan-jalan yang ada 
di kawasan ini memakai nama sungai. Luas kawasan Bouwplan IV ini adalah 
41.401 m².

Bouwplan V : Pelaksanaan pengembangan Bouwplan ke-V ini diperun-
tukkan bagi pembangunan perumahan golongan Eropa 
dengan rumah tipe villa. 
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Pembangunan dimulai pada tahun 1924/1925. Lokasi yang dipilih berada 
di bagian barat kota dari arah kawasan Kayutangan. Pada pengembangan 
Bouwplan V ini dibangun jalan poros dari arah timur ke barat untuk menyambung 
jalan poros dari Bouwplan II serta jaringan jalan dari Alun-alun ke arah Talun. 
Jalan utama dalam Bouwplan V adalah Jl. Ijen Boulevard yang membujur utara-
selatan dan dilengkapi dengan jajaran pohon palem yang ditanam sebelah kiri 
dan kanan jalan, serta taman-taman kota di setiap perpotongan jalan (Lihat 
Gambar 4.6. posisi Bouwplan V). 

Selain itu dilengkapi juga dengan ruang terbuka yang sekarang menjadi 
lokasi stadion di sekitar Jl. Semeru dan Malang Olympic Garden (MOG) di 
Jl. Kawi. Nama jalan-jalan yang dipakai pada pengembangan ini diambil dari 
nama-nama gunung yang disebut Bergenbuurt. Luas kawasan Bouwplan V ini 
adalah 16.768 m².

Bouwplan VI : Pelaksanaan pembangunan Bouwplan VI ini mengambil 
areal di sebelah selatan Alun-alun kota dan dari Sawahan 
ke arah timur dan barat (Lihat Gambar 4.6. posisi Bouw-
plan VI). 

Nama jalan-jalan yang ada di pengembangan ini adalah mengambil nama 
pulau-pulau, maka kawasan ini disebut dengan Eilandenbuurt. Terkait dengan 
perluasan kota pada Bouwplan VI ini, pada tahun 1932 pihak Kotapraja 
(Gemeente) Malang menaruh perhatian guna memperluas kawasan Pasar 
Pecinan, dengan membangun pasar yang disebut Pasar Sore dan Pasar Malam. 
Pada tahun 1937 di kawasan ini juga, tepatnya di belakang Pasar Pecinan 
dibangun terminal bus. Luas kawasan Bouwplan VI ini adalah 220.901 m².

Bouwplan VII : Pelaksanaan pengembangan Bouwplan VII ini melanjut-
kan pembangunan bagian utara dan barat pada wilayah 
Bouwplan V. 

Kawasan ini juga diperuntukkan bagi perumahan elit tipe villa yang 
berukuran besar. Di kawasan ini juga dibangun arena pacuan kuda (Lihat 
Gambar 4.6. posisi Bouwplan VII). Nama jalan-jalan di kawasan ini menggunakan 
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nama-nama gunung melanjutkan nama jalan yang ada di Bouwplan V disebut 
Bergenbuurt. Luas kawasan Bouwplan VII ini adalah 252.948 m².

Bouwplan VIII: Pada pengembangan terkhir ini atau Bouwplan ke-VIII 
diperuntukkan sebagai areal industri bagi perusahaan-
perusahaan besar di Malang. Areal industri ini dilengkapi 
dengan jalan Kereta Api. Oleh karena itu, lokasi yang 
dipilih sangat berdekatan dengan emplasemen Kereta 
Api dan Trem Uap. Lokasi ini berada di sebelah timur dan 
selatan dari pusat Kota Malang (Lihat Gambar 4.6. posisi 
bouwplan VIII). Luas kawasan bouwplan VIII ini adalah 
179.820 m².

Adanya perluasan Kota Malang pada Bouwplan I-VIII di atas, maka luas 
Kota Malang menjadi 744.064 m² dari luasan semula. Pengembangan kota di 
tahun-tahun berikutnya diarahkan pada terbentuknya sebuah kota Malang 
secara organisasi. Perkembangan yang demikian ini oleh pemerintah pada masa 
itu dirasa kurang baik, maka pihak Kotapraja (Gemeente) Malang menunjuk Ir. 
Herman Thomas Karsten sebagai penasehat (adviseur) resmi Kota Malang 
dari 1929 hingga 1935. Terhitung dari tahun 1935 sampai 1940, Kotapraja  
(Gemeente) Malang melakukan perluasan penambahan Kota Malang, yang diberi 
nama Rencana Tambahan Global, yang saat itu meliputi: Rencana Jaringan Jalan 
Utama, Rencana Taman dan Ruang Luar, serta Rencana Jaringan Kereta Api dan 
Tram.

Dengan adanya jaringan transportasi ke arah utara dan ke arah barat kota 
Malang hingga mencapai daerah Blimbing diberi nama dengan nama kota-kota 
(Dwi Cahyono, dalam Kurniawan, 2008). Lihat Tabel 4.1 Perancangan Kota 
Malang sekitar Tahun 1916-1940an.



71Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

4.7. Morfologi Kota Malang dari Tahun 1882–1938

Gambar 4.5. Peta Morfologi Kota Malang
Sumber: Handinoto (1996)

Tabel 4.1. Perancangan Kota Malang berdasarkan Cluster Bouwplan
Sumber: Cahyono dalam Kurniawan (2008), ditabelkan oleh peneliti (2019)

26-4-1920, 
dilaksanakan 
Tahun 1922

Peruntukan areal ini sebagai 
kawasan perumahan militer dan 
Pemerintahan. Berada di sekitar 
Alun-alun Bunder

II. Nama jalan 
menggunakan 
nama para 
Gubernur 
Jenderal terkenal 
(Gouverneur-
Generaalbuurt).

15.574 M2

TUJUAN  & AREALTGL./TAHUN

13-4-1916 
Dilaksanakan; 

18-5-1917

Areal ini diperuntukkan sebagai 
kawasan perumahan orang-
orang Eropa. Berada di sekitar 
Celaket-Rampal

I. Nama jalan 
menggunakan 
nama anggota 
keluarga Belanda 
(Oranjebuurt).

12.929 M2

NAMA JALAN LUASBOUW
PLAN
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TUJUAN  & AREALTGL./TAHUN

26-8-1919
dan 26-4-1920

1920

1924/1925

1932

1932

1935

Areal ini diperuntukkan sebagai 
kawasan pemakaman umum. 
Berada di daerah Sukun untuk 
menampung pindahan makam 
orang-orang Eropa di daerah 
Klojen Lor. 

Peruntukan areal ini sebagai 
kawasan perumahan kelas 
menengah ke bawah. Berada 
di sekitar Celaket-Lowokwaru, 
dan dilengkapi dengan 
pemakaman Samaan.

Areal ini diperuntukkan sebagai 
kawasan perumahan orang 
Eropa tipe villa. Berada 
di sebelah barat kota dari arah 
Kayutangan. Dibangunkan 
jalan poros timur-barat untuk 
menyambung jalan dari 
Bouwplan II serta jaringan jalan 
dari Alun-alun kota ke arah 
(Talun), jalan utamanya adalah 
Ijen Bouwlevard yang membujur 
utara-selatan.

Areal ini merupakan perluasan 
kawasan pecinan dengan 
dibangunkan pasar pecinan dan 
terminal bus. Berada di sebelah 
selatan Alun-alun kota Malang.

Areal ini merupakan kawasan 
pengembangan Bouwplan 
V ke arah barat dan utara. 
Diperuntukkan sebagai kawasan 
perumahan elit tipe villa 
berukuran besar.

Areal ini diperuntukkan 
sebagai kawasan industri bagi 
perusahaan besar. Dilengkapi 
dengan jalan Kereta Api. Berada 
di sebelah selatan Kota Baru.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

-

Nama jalan 
menggunakan 
nama-nama 
Sungai.

Nama jalan 
menggunakan 
nama-nama 
Gunung  
(Bergenbuurt).

Nama jalan 
menggunakan 
nama-
nama pulau 
(Eilandenbuurt).

Nama jalan masih 
menggunakan 
nama-nama 
Gunung.

-

3.700 M2

41.401 M2

16.768 M2

220.901 M2

252.948 M2

179.820 M2

NAMA JALAN LUASBOUW
PLAN



73Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

4.8. Peran Thomas Karsten dalam Perancangan Kota Malang

Thomas Karsten adalah warga negara Amsterdam berpendidikan Technische 
Hoogeschool di Delf pada tahun 1914. Atas ajakan Maclain Pont (biro arsitek dari 
Semarang) ia bertolak dari Amsterdam ke Indonesia sejak 1913 dan pada 1916 
terlibat dalam perencanaan Koloniale Tentoonstelling yang menjadikannya sebagai 
penasihat pembangunan Kota Semarang. Pada 1917 bersama Lutjens dan Toussaint 
mendirikan Biro Arsitek dan Perencana Kota. Berbagai literatur yang Karsten baca, 
di antaranya: (1) H.P. Berlage sewaktu merencanakan perluasan Kota Amsterdam 
dan Hague; (2) Granpre Moliere yang dikenal merencanakan taman pinggiran Kota 
Vreewijk di Rotterdam; (3) P. Fockema Andrew yang berjudul De Hedendaagsche 
Stedebouw (Perencanaan Kota Modern 1912) yang berisikan tentang masalah 
perencanan kota dan perumahan di Belanda. 

Gambar 4.6. Peta Kawasan Bouwplan
Sumber: Interpretasi Peneliti (2019) berdasarkan uraian di atas
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Beberapa literatur yang menjadi acuan Karsten berasal dari Jerman, 
di antaranya: (1) Camillo Sitte (1889), J Stubben (1890), Raymond Unwin 
(1919); (2) Ebendtadt’s (1909) berjudul Handbuch Des Wohnungswesens Und 
Der Wohnungsfrage dan Städtebau und Wohnungswesen di Belanda (1914). 
Keterlibatannya dalam perencanaan Koloniale Tentoonstelling di Semarang, 
pada tahun 1920 Karsten membuat sebuah usulan dan laporan untuk kongres 
Desentralisasi berjudul Indische Stedenbouw yang berisi tentang usulan pada 
pemerintah pusat agar pertumbuhan kota-kota di Indonesia, direncanakan 
sebelumnya dalam suatu rencana kota.  

Ide-ide Karsten dalam merencanakan kota selalu bersifat tendensius 
dimana ia selalu menganjurkan untuk mengikuti rencana induk kota yang 
bersifat menyeluruh sebagai pengendali. Ide utamanya dalam merancang kota 
berhubungan dengan perencanaan tata kota berbentuk kota dan desa yang 
saling berhubungan dan teratur. Setiap kali mempunyai konsep tentang kota 
yang baru, Karsten selalu memperhatikan peraturan bangunan, sistem jalan, 
tanah lapang dan pemenuhan kepentingan publik yang ideal.  

Dalam catatannya pada 1920, Karsten mengatakan bahwa layout 
suatu kota terdiri dari tiga elemen penting yaitu:  (1) Detail, (2) Wajah kota 
(townscape), dan (3) Perencanaan Total, dimana ketiga elemen tersebut 
harus saling berhubungan. Detail membuat bangunan, sistem jalan, tanah 
lapang merupakan poin terpenting dalam suatu perencanaan di mana adanya 
ragam bangunan (building style) merupakan suatu gabungan dari kehidupan 
bertetangga dan jalan merupakan sistem sirkulasi langsung ke kota. 

Layout suatu kota terdiri dari tiga elemen penting, 
yaitu detail, wajah kota (townscape), 

dan perencanaan total. 

- Karsten (1920) -

Di dalam literaturnya (Indische Stedenbouw), Karsten memasukkan beberapa 
elemen fisik kota sebagai pengendali pembangunan kota, seperti; jalan, taman-taman 
kota, bangunan publik dan semi publik, titik-titik penting sebagai pemandangan kota, 
dan bangunan perumahan. Konsep Karsten dalam merencanaan kota dalam skala 
makro dengan langkah pendekatan dapat dilihat pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Konsep perencanaan kota skala makro menurut Thomas Karsten
Sumber: Christalina (2010)

PENDEKATAN

Aspek Sosial Kota

Lahan

Bangunan publik
dan semi publik

Desain kawasan

PENERAPAN

a. Mengatasi masalah yang terjadi di perkotaan sebagai 
akibat dari pesatnya urbanisasi.

b. Pengelompokan masyarakat kota berdasarkan 
tingkatan ekonomi atau sosial, sebagi pengganti sistem 
pengelompokan berdasarkan ras.

a. Merencanakan suatu kawasan sesuai dengan kondisi 
topografi.

b. Direncanakan dari  pelaksanaan melakukan perluasan 
hingga perbaikan kota. 

c. Memperhatikan segi arsitektur maupun estetika.
d. Menitikberatkan pada perencanaan jalan, ruang terbuka, 

bangunan publik, perumahan, bandara, dan sebagainya.
e. Pembagian zoning berdasarkan klasifikasi fungsi kegunaan, 

teknis, ekonomi, dan kesehatan.

a. Merupakan focal point/landmark/vista dalam lingkungan 
dengan menempati lahan strategis dalam lingkungan.

b. Memiliki suatu ketentuan di mana taman merupakan 
elemen dominan dalam site terbangun sekaligus sebagai 
penghijauan lingkungan.

c. Bangunan harus memanfaatkan pencahayaan dan 
penghawaan alami secara maksimal didukung desain yang 
cukup lebar dengan bentuk “U” bangunan. 

a. Pola
1. Ruang terbuka kota dalam perencanaannya 

dihubungkan dengan ruang kota sebagai sumbu seperti 
alun-alun.

2. Ruang publik difungsikan dan diletakkan sebagai jalan umum.
b. Aksesibilitas

1. Perencanaan jalan mengacu pada keadaan topografi.
2. Merupakan sarana penghubung antar sumbu-sumbu kota.
3. Direncakan lebar dan menghindari titik persimpangan 

dengan adanya pembagian jalur cepat, lambat dan 
pejalan kaki.

4. Harus dilengkapi dengan pohon dan taman sebagai 
peneduh dan penghijauan kota.

c. Daerah Hijau
1. Elemen penting yang diwajibkan dalam bangunan 

publik, semi publik, maupun permukiman.
2. Elemen taman dan pohon selain sebagai penghijauan 

juga merupakan focal point dan elemen penting dari 
suatu kawasan.

1.

2.

3.

4.

NO.
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Untuk skala lingkungan meso atau perumahan, Thomas Karsten 
menerapkan beberapa pendekatan desain. Pendekatan tersebut dapat dilihat 
pada tabel 4.3. di bawah ini.

Tabel 4.3. Konsep perencanaan skala meso menurut Thomas Karsten
Sumber: Christalina (2010).

PENDEKATAN

Aspek Sosial Kota

Lahan

Desain Kawasan

PENERAPAN

 Pengelompokan rumah berdasarkan tingkatan ekonomi/
pendapatan.

a. Direncanakan di dataran tinggi atau pinggir kota.

b. Pembagian lahan disesuaikan dengan topografi kawasan.

a. Pola

1. Pembagian dan pengaturan lingkungan menyesuaikan 
kondisi topografi.

2. Pola cenderung radial concentric.

b. Aksesibilitas

1. Jalan utama direncanakan terlebih dahulu kemudian 
menyusul jalan lingkungan.

2. Adanya peraturan garis sepadan bangunan dan garis 
sepadan pagar yang diperhitungkan dari lebar jalan.

c. Daerah hijau

1. Taman merupakan magnet sekaligus pusat kawasan.

2. Tiap kapling rumah memiliki daerah hijau/taman 
keluarga sekitar 60%-70% dari luas lahan.

1.

2.

3.

NO.

Skala mikro, Karsten menerapkan konsep desain rumah dan luasan kapling 
yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi lingkungan. Bangunan dibuat 
seragam melalui pengaturan ketinggian elemen bangunan. Karsten mendesain 
rumah untuk golongan atas berbentuk villa dan didesain beragam, kondisi 
rumah dibuat terpisah dan dikelilingi taman yang cukup luas. Lalu rumah untuk 
golongan menengah juga berbentuk villa namun lebih sederhana dengan desain 
yang juga beragam, kondisi rumah terpisah serta dikelilingi taman. 
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Sementara rumah untuk golongan bawah (rumah kopel) didesain dengan 
fasad cenderung dibuat seragam, berlantai satu dengan luasan taman yang 
relatif kecil. Daerah terbangun di tiap kapling sekitar 30%-40% dari luas lahan. 
Peletakan bangunan berorientasi kepada pemandangan. Memperhatikan aspek 
kesehatan yang memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami dengan 
memperhatikan luasan ventilasi dan jendela yang cukup.

Perencanaan secara total dimulai dari merencanakan hal-hal pokok seperti 
jalur utama transportasi yang disiapkan dengan bentuk sederhana, jalan kereta 
api, sirkulasi lingkungan perumahan dan alun-alun. Perencanaan seperti ini tidak 
terlepas dari karakter dinamis kota yang harus diperhitungkan. Secara umum dapat 
dikatakan, Karsten telah menyumbang konsep perencanaan kota Hindia Belanda 
berupa: (1) Alternatif konsep perencanaan kota Hindia Belanda. Konsep perbaikan 
dan pengembangan (perbaikan lingkungan) serta konsep pembangunan kota baru; 
(2) Konsep pengendalian pembangunan kota kolonial di Hindia Belanda; (3) Konsep 
pengembangan kepranataan pembangunan di Indonesia sebagai alat pengendalian 
proses realisasi rencana pembangunan kota.   

Pada tahun 1929, Thomas Karsten diangkat sebagai penasihat tata 
Kota Malang oleh Walikota Bussemaker yang didukung karyanya dalam 
merencanakan kota di 9 kotamadya dari 19 kotamadya yang ada di Jawa, 3 
dari 9 kotamadya di Sumatera dan satu kotamadya di Kalimantan yang dibuat 
Karsten berdasar pada implementasi Indische Stedenbouw.  

4.9. Perencanaan Kota Malang Menurut Thomas Karsten  

Bantuan dari Karsten sebagai orang yang dipandang ahli dalam merencanakan 
kota di Hindia Belanda sangat penting untuk mengarahkan perencanaan Kota Malang, 
khususnya dalam hal permukiman. Bagi Karsten yang terpenting dalam pembangunan 
kota adalah Totaalbeeld yang merupakan suatu kesan umum dari kota sebagai suatu 
kesatuan dengan berbagai golongan penduduk, ekonomi, kultur, dan sosial yang 
hidup bersama dengan penuh keserasian. Karsten tidak mengikuti pembagian rumah 
berdasarkan ras yang telah menjadi kebiasaan di Hindia Belanda. 

Zonering dari tipe rumah dan rumah tinggal berdasarkan kelas sosial merupakan 
ciri dari perencanaan kota ala Karsten. Meskipun Karsten pada 1917 belum menjadi 
penasihat perencana Kota Malang secara resmi, tapi dia sudah diminta bantuan pemikiran 
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mengingat waktu itu Karsten merupakan satu-satunya orang yang dipandang ahli dalam 
merencanakan kota. Perencanaan Kota Malang oleh Karsten dibagi menjadi lingkungan-
lingkungan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk bangunan gedung, jalan, penghijauan dan 
daerah pertanian. Banyaknya orang Eropa yang masuk ke Malang berakibat terhadap 
berkembangnya kawasan, menjadi kota-kota satelit kecil di dalam lingkup Kota Malang.

Sebaran permukiman yang direncanakan pada zaman kolonial Belanda di Kota 
Malang, apabila dilihat secara makro dari land use kawasan, pada tiap permukiman yang 
dibentuk memiliki akses langsung ke pusat pemerintahan (alun-alun bundar). Selain 
itu, di tiap permukiman telah dilengkapi oleh fasilitas umum mulai dari pendidikan, 
rumah sakit, lapangan, maupun pemakaman. Seperti yang terlihat pada lima kawasan 
permukiman di Kota Malang yang direncanakan oleh Thomas Karsten di bawah ini:

Gambar 4.7. Peta lima kawasan permukiman Kota Malang
Sumber: Schaik (1996) diolah peneliti (2019) 



79Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

4.10. Perencanaan Kota Malang dalam Skala Makro oleh Thomas Karsten  

Secara aspek Sosial, ada beberapa penerapannya: (1) Dikeluarkannya UU 
Gula dan Agraria tahun 1870 dengan menghapus cultuurstelsel yang memberi 
jalan bagi pihak swasta dalam perdagangan bebas di daerah Indonesia; (2) 
Pemerintah Hindia Belanda membeli tanah secara komunal kepada rakyat dan 
menyewakannya kepada pihak swasta; (3) Membagi kawasan berdasarkan 
tingkat ekonomi dengan melihat kondisi topografi kawasan.  

Secara Fisik, daerah dataran tinggi pegunungan atau daerah perbukitan 
Jawa Timur kira-kira 85 km sebelah selatan Kota Surabaya; Ketinggian kota rata-
rata 450 m di atas permukaan laut; Dikelilingi beberapa puncak gunung berapi 
seperti Arjuna, Semeru, Tengger, dan Kawi; Dikelilingi daerah perkebunan karet 
dan kopi di lereng Semeru.  

Dari segi desain kawasan, pola yang digunakan radial concentric dengan 
alun- alun bundar sebagai pusat kota. Penzoningan dilakukan pada tiap kawasan 
terencana dengan pola radial. 

Pengembangan bentuk kota sepanjang jalan utama yang membentuk pola 
pita, merupakan awal adanya perencanaan kawasan kota dan permukiman di Kota 
Malang oleh para pejabat pemerintah pada waktu itu. Perencanaan kawasan dengan 
bantuan seorang perencana kota yaitu Thomas Karsten, dapat memberikan arahan 
kota ke radial concentric dan memusat di mana secara keseluruhan kota dikelilingi 
oleh greenbelt berupa area perkebunan. Kawasan perkebunan yang mengelilingi kota 
secara keseluruhan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah dari para spekulan 
tanah yang hendak memilikinya, dengan sistem pengawasan di mana keberadaannya 
dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup penduduk di Kota Malang.  

(1) Jalan kereta api antara 
Surabaya sebagai daerah 
pesisir dan Malang sebagai 
daerah dataran; 

(2) Jalan utama membujur 
utara-selatan yang memiliki 
akses ke Blitar-Malang dan 
Surabaya. 

Aksesibilitas yang dapat diamati:

(1)  Kawasan terbangun di 
skala Kota Malang seluas 
1/3 bagian dan daerah 
hijau (pertanian) seluas 2/3 
bagian, 

(2)  Taman publik, deretan 
pohon-pohon besar, patung 
taman (sculpture).

Daerah Hijau di Kota Malang: 

1.

2.

1.

2.
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Pembatasan jumlah populasi juga dilakukan di tiap perencanaan kawasan 
dengan ditandai adanya pembagian kawasan berdasar tingkat sosial, yang 
tampak pada desain bangunan dan luasan lahan terencana. Hal ini untuk 
mempertahankan tingkat kepadatan kota dan memberi kesempatan penghuni 
untuk bersama–sama memiliki lingkungan yang ditempatinya. Perkembangan 
dari jumlah penghuni yang tidak direncanakan akan menempati lokasi baru 
dengan jarak terpendek dan dilalui jalur utama kota yang melintas di sekitar 
kawasan induk dengan sistem transportasi cepat, di antaranya kereta api. 
Pola kawasan yang cenderung menyesuaikan kondisi topografis yang dimiliki, 
merupakan usaha perencana dalam mengurangi pemakaian energi.   

4.11. Perencanaan Kota Malang dalam Skala Meso oleh Thomas Karsten  

Mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan kota secara memusat dan 
pemilihan lokasi di tiap permukiman direncanakan secara terbatas dan istimewa. 
Aksesibilitas permukiman menggunakan pola jalan sederhana dengan adanya 
pembagian berupa: (1) Jalan raya; (2) Pedestrian; (3) Garis sempadan; (4) Massa 
rumah. Jalan lingkungan dilengkapi pohon dengan pedestrian di bawahnya memiliki 
akses langsung ke taman lingkungan. Setiap ada perpotongan jalan diselesaikan 
dengan taman. Pola jalan dan pembagian kawasan menyesuaikan dengan kondisi 
topografi kawasan terpilih guna memperkecil adanya suatu perubahan alam.  

4.12. Perencanaan Kota Malang dalam Skala Mikro oleh Thomas Karsten  

Penerapan desain rumah di Kota Malang secara keseluruhan dapat 
dikatakan sesuai dengan konsep Karsten dalam bukunya Indiesche Stedebouw, 
yaitu adanya pengaturan bangunan melalui tinggi massa bangunan dan desain 
fasad beserta luas bangunan menyesuaikan kondisi sosial penghuninya, 
dengan adanya suatu persamaan menggunakan taman keluarga sebagai 
elemen alam yang dihadirkan dalam tiap kapling rumah, menyesuaikan dengan 
besaran massa bangunan. Adanya penataan taman yang teratur, sederhana dan 
terencana dengan memanfaatkan 60%-70% dari luas tanah yang ada di tiap 
kapling, dapat memberikan atmosfir berbeda dalam bangunan. Memberikan 
aktivitas penghuninya dengan berkebun, merupakan salah satu usaha penghuni 
untuk tetap memelihara lingkungannya.  
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Keseluruhan letak massa bangunan memiliki orientasi pada taman lingkungan 
dengan memperhatikan aspek kesehatan, yang memanfaatkan pencahayaan dan 
penghawaan alami dengan memperhatikan luasan ventilasi dan jendela. Konservarsi 
alam diterapkan oleh Karsten dalam merencanakan konsep lingkungan.  

4.13. Deskripsi Elemen Arsitektur Kota pada Masing-Masing Bouwplan

4.13.1. Bouwplan I (Kawasan Celaket–Rampal)

A. Bangunan Sekolah Kolese Santo Yusuf

Bangunan ini terletak di Jalan Dr. Soetomo 35 Malang. Sejarah sekolah ini 
terbagi menjadi dua periode yaitu; periode sebelum clash 1 dan periode setelah 
clash 1. Sebelum clash 1 tahun 1922 (pembangunan awal) sampai 1947, gedung 
ini digunakan untuk Neutrale Schoolvereeniging, Europese Lagere Shool. Setelah 
1947 terjadi pembakaran semua gedung fasilitas Belanda di Kota Malang 
termasuk gedung ini. Setelah clash 1 tahun 1947 sampai Februari 1951, gedung 
yang rusak ini dibeli oleh Keuskupan Malang untuk Sekolah Menengah Katolik 
Tionghoa Indonesia, dan sekarang menjadi Sekolah Santo Yusup. Uskup Malang 
kala itu, Mgr. A.E.J. Albers O.Carm memberi tugas kepada Pastor Joseph Wang, 
CDD untuk mendirikan sekolah Katolik bagi anak-anak Tionghoa. 

Perbaikan gedung bekas sekolah yang rusak dimulai pada 16 April 
1951. Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 5 Juli 1951 sekolah menengah 
bernama SM-RK Hua-Ind dibuka resmi secara darurat dan memulai proses 
belajar mengajar perdana pada 17 Juli 1951. Sedangkan nama Santo Yusup 
dipakai dan ditetapkan pada 5 Februari 1952. 

Jika dilihat dari bentuk dan penyelesaian fasade bangunan, maka 
bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur bergaya Amsterdam 
School. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.8. Bangunan Sekolah Santo Yusup
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)
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B. Bangunan SMAK Cor Jesu

Bangunan ini terletak di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 55 Malang. 
Pada 8 Februari 1900 Mgr. Staal membeli tanah di Jalan Celaket milik tuan 
Stenekers. Mgr. Staal membeli tanah itu karena berencana mendirikan 
biara dan sekolah di Malang. Pada 3 Maret 1900, tanah tersebut dibangun 
oleh arsitek Westmaas dari Surabaya, lalu pada 1930 mulai digunakan 
untuk sekolah pendidikan guru yang disebut SPG Santo Agustinus. 

Pada masa pendudukan Jepang, sekolah ini dihentikan untuk 
keperluan Jepang. Kemudian di bulan November 1945 dijadikan markas 
sementara sekolah militer divisi FII Suropati. Pada saat clash 1 tahun 1947, 
hampir seribu gedung milik Belanda dibakar oleh pejuang setempat untuk 
menghindari Belanda masuk kembali ke Kota Malang. Gedung ini lalu 
dibangun kembali pada 8 April 1951 dan selesai 15 Juli 1951. Dari awal 
namanya sekolah pendidikan guru Santo Agustinus diubah menjadi SMAK 
Cor Jesu dan diresmikan pada 13 Januari 1955. 

Jika dilihat dari bentuk, dan penyelesaian fasade bangunan, maka 
bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur bergaya perpaduan 
antara Amsterdam School dengan Romaneska. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.9. Bangunan SMAK Cor Jesu
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)
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C. Bangunan SMP Frateran

Bangunan ini terletak di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 21 Malang. 
Lokasi bangunan tepat di pinggir Jalan Celaket yang merupakan akses 
utama seluruh kegiatan Belanda. Dibangun untuk Frater School pada 
1926 dengan arsitek Biro arsitek Hulswit, Fermont dan Ed, Cuypers dari 
Batavia. Gedung ini difungsikan sebagai sekolah umum dan biara untuk 
para frater yang berada di bawah kongregasi frater Bunda Hati Kudus 
propensi Indonesia. Pendiri gedung ini adalah Frater Mgr. Andreas Ignatius 
Schaepman. Seperti gedung lainnya, gedung ini juga dibakar oleh pejuang 
Malang pada 1947 untuk menghindari masuknya tentara Belanda kembali 
ke Kota Malang, lalu dibangun kembali pada 1951. 

Jika dilihat dari bentuk dan penyelesaian fasade bangunan, maka 
bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur bergaya perpaduan 
antara Art Deco dengan Jengki. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.10. Bangunan SMP Frateran
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)

D. Bangunan di Pertigaan Celaket

1. Kompleks Pertokoan Celaket

 Kompleks yang diberi nama Wingkel Compleks Lux. Kompleks ini 
dibangun pada 1910 M bersamaan dengan pesatnya pembangunan 
pertokoan di kawasan Kayutangan. Dua toko yang terkenal ketika 
itu adalah Toko Outo Mobil Hendel P. Bouman dan Toko Cevrolet 
Dieler, karena satu-satunya toko yang menjual peralatan kendaraan, 



MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang84

maka kedua toko ini sering dikunjungi warga dari luar Kota Malang.

 Sekarang toko ini disebut dengan nama toko Avia yang menyediakan 
berbagai jenis kebutuhan masak memasak dan rumah tangga.

2. Tugu Jam penunjuk arah di pertigaan Celaket

 Seperti tugu di Jogja yang selalu menjadi petunjuk jalan dalam kota, 
penunjuk arah ini pun berperan lebih dari sekadar jam kota dan papan 
penunjuk arah jalan. Namun objek tersebut juga berfungsi sebagai 
landmark kota yang sampai saat ini tetap berdiri tegak di tengah 
pertigaan Celaket atau sekarang Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan 
Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Brigjen Slamet Riyadi.

 Tugu Jam penunjuk arah tersebut berbahan baku besi, dicat metalik. 
Bentuk tembus pandang besi penyangga serta dilindungi oleh taman 
pembatas.

3. Bangunan Kantor PLN Kota Malang

 Bangunan ini terletak di pertigaan Celaket, sekarang di Jalan Basuki 
Rahmat No. 100 Malang. Nama gedung ini pada saat itu adalah Kantoor 
Electriciteit mij Aniem N. V. Malang atau Perusahaan Listrik Negara 
Cabang Malang. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1930-an. Bagian 
belakang bangunan PLN ini langsung menghadap ke sungai Brantas. 
Gedung ini mempunyai beberapa ruang bawah tanah yang tertutup, dan 
jika dilihat dari tahun pembangunannya, maka bangunan ini sezaman 
dengan pembangunan stasiun Kereta Api Kota Baru. 

 Fungsi ruang bawah tanah tersebut dipakai sebagai tempat 
berlindung atau menyelamatkan dan melindungi alat-alat vital 
listrik, dari perang dunia ke-II yang saat itu isunya berkembang 
cukup luas.

4.13.2. Bouwplan II (Kawasan Alun-Alun Bunder)

A. Bangunan Balaikota

Kawasan ini merupakan kawasan pengembangan kedua atau 
Bouwplan II. Pengembangan kawasan ini diputuskan pada 26 April 1920, 
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kawasan ini dinamakan Gouverneur-Generaalbuurt, karena jalan-jalan 
yang ada di kawasan ini menggunakan nama para gubernur jenderal 
terkenal pada masa itu. Pembangunan kawasan ini baru dilaksanakan pada 
1922. Karakteristik dari kawasan ini adalah, adanya lapangan yang menjadi 
orientasi utama daerah ini yaitu lapangan berbentuk bundar yang disebut 
Jan Pieterszoon Coenplein (Lapangan JP, Coen). Karena bentuknya bulat, 
maka oleh masyarakat setempat disebut sebagai alun-alun bunder.

Di tengah alun-alun tersebut dibuat kolam air mancur yang sampai saat 
ini masih dalam kondisi baik. Di sekeliling alun-alun bunder ini berdiri megah 
beberapa gedung antara lain; bangunan Balikota, bangunan sekolah HBS 
(AMS) sekarang menjadi SMA Negeri 1, 3, dan 4. Lalu ada bangunan tempat 
kediaman panglima militer, Hotel Tugu, Hotel Splendid Inn, bangunan kantor 
Dinas Topografi, dan bangunan rumah tinggal tipe villa. Harapan perancang 
ketika itu adalah, menjadikan area tersebut sebagai ikon Kota Malang, itulah 
sebabnya ciri-ciri lingkungannya dirancang secara spesifik (khusus).  

Gedung Balaikota, jika dilihat fasadenya kelihatan sangat mentereng 
dan penuh wibawa. Gedung ini dibangun pada 1927-1929, saat itu Wali 
Kota Malang adalah H.I. Bussemaker. Sebelum dibangun, terlebih dahulu 
gedung ini disayembarakan dan pada saat itu dimenangkan oleh HF Horn 

Gambar 4.11. Peta Kawasan Tugu Bunder
Sumber: Dinas Pariwisata dan diolah Peneliti (2019)
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dari Semarang dengan motto Voor de Burgers van Malang (untuk warga 
Malang). Sedangkan perencanaan interiornya dipercayakan kepada C. 
Citroen, arsitek terkenal dari Surabaya. 

Gedung Balaikota ini terdiri dari dua lantai. Orientasi gedungnya 
menghadap alun-alun bunder (Lihat Gambar 4.11.). Karena letak, posisi 
dan bentuknya, maka gedung Balaikota ini seolah-olah ingin menguasai 
lapangan JP. Coen (alun-alun bunder). Bentuk utama dari denahnya 
sesuai dengan kehendak situasinya yang harus mengarah ke lapangan 
alun-alun bunder. Tampak gedungnya berbentuk simetri dengan pintu 
utama tepat berada di tengah-tengah. Di atas pintu masuk tersebut 
terletak ruang rapat beserta teras besar yang diapit oleh ruang Walikota 
dan dewan harian. 

Semua lalu lintas harus melalui pintu utama dinas-dinas yang berhubungan 
dengan publik berada di lantai bawah. Situasi bangunannya sangat mendukung 
sehingga tampak bangunan menjadi monumental dan megah. Jika dilihat dari 
bentuk dan penyelesaian fasade bangunan, maka bangunan Balaikota Malang 
ini dikategorisasikan sebagai arsitektur bergaya perpaduan antara De Stijl 
dengan Nieuwe Bouwen. Lihat gambar di bawah ini. 

Gambar 4.12. Bangunan Balaikota Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)
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Dari Balaikota bergeser ke arah timur laut alun-alun bunder, gedung 
SMA Negeri 1,3, dan 4 terlihat jelas dari sini. Gedung-gedung ini selesai 
dibangun pada 1931. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, 
agar bentuk gedung ini tidak sama dengan Balaikota, maka bentuk 
bangunannya dibuat seperti villa.  Jika dilihat bentuk dan penyelesaian 
fasade bangunannya, maka bangunan ini dikategorisasikan sebagai 
arsitektur bergaya Indische Empire. 

Gaya ini memiliki ciri seperti gevel (goble) segitiga yang mengikuti 
bentuk atap, tadah angin (tymponnom) merupakan lambang pra-kristen, 
lubang ventilasi (buovenlicht) bukaan pada bagian wajah bangunan yang 
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kenyamanan termal, 
dan penunjuk angin (windwijzer) terletak di bagian puncak atap, ornamen 
seperti ini dulunya dipakai pada rumah-rumah petani di Belanda. 

Gedung ini berlantai satu, sedangkan tiga gedung di bagian belakang 
dibuat dua lantai. Sebagian elemen bangunan ini masih asli, termasuk 
jendelanya yang berbahan besi dan tangga menuju ke lantai dua. Lihat 
gambar di bawah ini. 

Gambar 4.13. Bangunan SMAN 4 Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)
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B. Taman Tugu

Taman perkotaan yang merupakan lahan terbuka hijau, dapat 
berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam hal penyerapan air dan 
mereduksi potensi banjir. Pepohonan melalui perakarannya yang dalam 
mampu meresapkan air ke dalam tanah, sehingga pasokan air dalam tanah 
semakin meningkat dan jumlah aliran limpasan air juga berkurang sehingga 
akan mengurangi terjadinya banjir. Taman tugu alun-alun bunder berfungsi 
sebagai:

• Fungsi kesehatan, Pepohonan yang ada di taman dan sekitarnya dapat 
membantu penyediaan oksigen bagi kehidupan manusia. 

• Fungsi ekologis, yaitu sebagai penjaga kualitas lingkungan kota.

• Tempat berolah raga dan rekreasi yang mempunyai nilai sosial, 
ekonomi, dan edukatif. Tersedianya lahan yang sejuk dan nyaman, 
mendorong warga kota dapat memanfaatkan sebagai sarana  berjalan 
kaki setiap pagi, olah raga dan bermain, dalam lingkungan kota.

• Memiliki nilai estetika. Dengan terpeliharanya taman kota dengan 
baik akan meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan, 
sehingga akan memiliki nilai estetika. Taman kota yang indah, dapat 
juga digunakan warga setempat untuk memperoleh sarana rekreasi 
dan tempat anak-anak bermain dan belajar.

Sejarah tugu bunder; taman ini pertama kali dibuat oleh Gubernur 
Pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Pieter 
Zoen Coen. Modelnya yang masih sederhana dengan konsep terbuka (belum 
ada tugunya) tanpa dibatasi pagar yang menghalang. Dulu taman ini dibangun 
untuk sekadar pelengkap halaman gedung Kegubernuran Hindia Belanda.

Setahun setelah Kemerdekaan Indonesia tepatnya 17 Agustus 
1946, masyarakat Malang mendesak untuk mengubah struktur 
pemerintahan daerahnya dengan menjadikan orang Indonesia sebagai 
pimpinan. Sekaligus diletakkan batu pertama pertanda dibangunnya 
Monumen Tugu yang ditandatangani oleh Soekarno dan A.G. Suroto, 
lalu diresmikan. Tapi pada 1948, terjadi agresi militer Belanda I yang 
menghancurkan Monumen Tugu ini. Namun pada 1953, Pemerintah 
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Malang kembali membangun Monumen Tugu dan diresmikan lagi oleh 
Presiden RI Ir. Soekarno.

Arti Monumen Tugu Kota Malang :

1. Tugu monumen yang berbentuk bambu runcing, yang berarti 
bahwa senjata inilah yang pertama kali digunakan bangsa 
Indonesia ketika menghadapi Kolonialisme Belanda, dan 
berusaha untuk merebut kemerdekaannya.

2. Rantai mengambarkan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dalam perjuangan bangsa Indonesia.

3. Tangga yang membentuk 4 dan 5 sudut, menggambarkan 
tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.

4. Bintang mempunyai 8 tingkat dan 17 pondasi, menggambarkan 
bulan dan tanggal Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. 

5. Monumen ini terletak di tengah-tengah kolam air yang di 
dalamnya terdapat bunga teratai berwarna putih dan merah. 
Melambangkan keberanian dan kesucian rakyat Indonesia 
untuk merebut  kemerdekaan (Cahyono, 2007).

Gambar 4.14. Monumen Tugu Malang (dulu) 
Sumber: Cahyono (2007)

Gambar 4.15. Monumen Tugu Malang 
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)
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C. Bangunan Stasiun Kereta Api

Stasiun Kereta Api Malang atau yang populer dengan nama Stasiun 
Kota Baru ini terletak di kawasan Klojen, tepatnya di Jalan Trunojoyo 
Kecamatan Klojen, Kota Malang. Karena berada di kawasan Klojen, banyak 
dari masyarakat Kota Malang sendiri juga menyebut stasiun ini dengan 
sebutan Stasiun Klojen. Stasiun Kota Baru Malang mulai didirikan pada 
1940-an, dan berhadapan langsung dengan Monumen Tugu yang berada 
tepat di depan Kantor Balaikota Malang. 

Lokasinya yang strategis, menjadikan Stasiun Kota Baru juga dekat 
dengan beberapa tempat penginapan terkenal seperti hotel Tugu dan 
Hotel Splendid Inn. Jika dilihat dari bentuk dan fasade bangunan, maka 
bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur bergaya Nieuwe Bouwen 
dengan cirinya yang beratap datar, gevel horisontal dan volume bangunan 
berbentuk kubus.

4.13.3. Bouwplan III (Kawasan Pemakaman Sukun)

Bouwplan III tidak diuraikan secara rinci dan mendalam karena kawasan III 
ini hanya diperuntukkan sebagai pemakaman orang-orang Eropa. Di samping 

Gambar 4.16. Stasiun Kota Baru Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)
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itu, makam ini merupakan kawasan makam yang dipindahkan dari Klojen Lor. 
Karena makam Klojen Lor akan dijadikan sebagai kawasan perumahan orang-
orang Eropa. Lihat Gambar 6.17., pintu gerbang pemakaman di Bouwplan III 
yang sekarang wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang.

Gambar 4.17. Gerbang Komplek Pemakaman Sukun Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)

4.13.4. Bouwplan IV (Kawasan Celaket–Lowokwaru)

A. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru

Pada Bouwplan IV ini terdapat bangunan kolonial yang masih 
dipertahankan hingga kini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, 
bangunan ini berada di Jalan Asahan 7. Lembaga Pemasyarakatan ini telah 
mengalami pergantian tiga masa yaitu; Belanda, Jepang, dan Kemerdekaan. 
Dibangun pada 1921 saat pemerintah Belanda membangun perumahan di 
kawasan Celaket, yang kemudian digunakan oleh Jepang sebagai tempat 
penampungan para pejuang untuk diinterogasi sekaligus disiksa. 

Saat Belanda memasuki Kota Malang, bangunan lembaga ini ikut dibakar 
oleh pejuang Malang sampai tinggal tembok penyekat saja. Sampai sekarang, 
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Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru masih difungsikan sebagai penjara 
meskipun lokasinya sangat dekat sekali dengan perumahan penduduk.

B. Bangunan Rumah Sakit Lavalette

Bangunan RS Lavalette ini berada di Jalan W.R. Supratman, berdekatan 
dengan lintasan kereta api. Kawasan RS ini sangat sejuk dan rindang 
dengan fasilitas modern. RS Lavalette didirikan atas inisiatif para pengusaha 
perkebunan besar yang tergabung dalam yayasan Stichting Malangsche 
Ziekenverpleging pada 9 Desember 1918, dengan nama awal Lavalette 
Kliniek. Lavalette diambil dari nama Ketua Yayasan G.Chr. Renardel de 
Lavalette yang juga pemilik saham terbesar dalam pendirian rumah sakit. 

Gambar 4.18. Gedung RS Lavalette Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)

Pada 7 Januari 1961, Yayasan Stichting Malangsche Ziekenverpleging 
menyerahkan Lavalette Kliniek kepada Pusat Perkebunan Negara Cabang 
Jawa Timur  dan sekarang dalam pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XI 
(persero). Namanya lalu berubah menjadi RS Lavalette. Lihat gambar 6.18 
tampak depan RS Lavalette.
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4.13.5. Bouwplan V (Kawasan Jalan Ijen Boulevard)

Pada bagian ini ada beberapa elemen penting yang dapat diinformasikan 
antara lain: 

A. Perempatan Kayutangan

Perempatan jalan Kayutangan, yaitu: Jl. Basuki Rahmat, Jl. Kahuripan, 
dan Jl. Semeru. Di perempatan jalan ini terdapat gedung yang sangat 
menarik seolah-olah gedung ini berfungsi sebagai pintu gerbang masuk ke 
sebuah kawasan yang lebih menarik. Konon pada zaman Belanda, gedung 
ini memang sebagai pintu gerbang ketika melihat sebuah gunung, yaitu 
Gunung Kawi yang oleh masyarakat setempat disebut Gunung Putri Tidur.

Apapun pendapat masyarakat, yang pasti desain gedung kembar 
ini sangat manarik. Oleh karena itu, gedung ini harus dipertahankan dan 
dilestarikan karena syarat dengan nilai sejarah. Menurut pandangan peneliti 
sekaligus pakar arsitektur kota, bentuk gedung seperti ini belum pernah 
ditemukan di kota-kota lainnya baik di Indonesia maupun luar negeri.

B. Bangunan Toko Oen

Bangunan ini berada di Jalan Basuki Rahmat No. 5. Sejak 1930, Toko Oen 
Ice Cream Palace Patissier mulai dibuka dan waktu itu Toko Oen merupakan 
restoran satu-satunya dari keluarga Tionghoa, yang menyediakan menu 
khas Belanda. Lokasinya berada tepat di depan gedung Concordia (sekarang 
Sarinah) tempat berkumpulnya semua warga Belanda di Kota Malang. 
Restoran ini sampai sekarang dikenang sebagai tempat nostalgia warga 
Belanda yang datang ke Kota Malang. 

Saat kongres KNIP pada 25 Februari 1947, restoran ini menjadi tempat 
para peserta kongres se-Indonesia untuk beristirahat makan siang. Semasa 
pendudukan kembali Belanda pada Juli 1947, restoran ini adalah salah satu 
bangunan yang selamat dari pembakaran pejuang Kota Malang.

C. Bangunan Gereja Hati Kudus Yesus

Bangunan gereja ini berada di pojokan antara Jl. Soegyo Pranoto 
dengan Jl. Basuki Rahmat. Gereja Hati Kudus Yesus dibangun pada 1905 
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oleh seorang arsitek terkenal bernama Marius J. Hulswit murid dari 
sekolah Quelinus yang dikepalai oleh PJH Cuypers, arsitek Belanda ahli 
restorasi gereja-gereja Gothic di Indonesia. Gereja ini merupakan gereja 
Katolik tertua di Kota Malang. Malang pada saat itu masih menjadi daerah 
bagian karesidenan Pasuruan. Di dalam gereja, terdapat prasasti dengan 
tulisan bahasa Belanda yang artinya: “Gereja ini dipersembahkan kepada 
Hati Kudus Yesus”. 

Gereja ini dapat berdiri dan dibangun tidak bisa dilepaskan dari 
kemurahan hati Uskup Mgr ES Luypen yang memang memiliki perhatian 
besar pada pembangunan gereja-gereja di Jawa. Ciri khas dari Gereja 
Gothic terletak pada dua menara di kanan kiri pintu masuk. Gereja ini selesai 
dibangun pada 17 Desember 1930, dan tidak berubah sampai sekarang.

D. Bangunan Bank Indonesia

Bangunan ini berada di Jalan Merdeka Utara 7, dekat dengan alun-alun kota. 
Bank Indonesia dirancang oleh biro arsitek Hulswit, Fermont dan ED, Cuypers 
dari Batavia pada 1915. Hampir bersamaan dengan gedung-gedung lain di 
sekitar alun-alun, seperti Hotel Pelangi. Tidak seperti gedung Bank Indonesia 
lain yang menggunakan model Neoklasic dengan kolom-kolom Yunani yang 
tinggi, bangunan di Malang lebih terkesan lebih modern. Bank Indonesia adalah 
satu-satunya bank yang ditunjuk untuk menghimpun dana dari seluruh bank 
dengan tujuan Jepang dapat mengawasi perekonomian lewat satu pintu. 

E. Bangunan Gereja GPIB Immanuel

Bangunan gereja ini berada di pojokan antara Jl. Merdeka Barat dengan 
Jl. Arief Rahman Hakim. Gereja ini dibangun pada 1861 dengan bentuk 
yang masih sangat sederhana. Karena itulah, Belanda membongkar dan 
membangun gereja itu kembali pada 1912. Jika dilihat dari bentuk dan 
fasade bangunan, maka bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur 
bergaya Neo-Gothic. Cirinya tampak pada menara yang berada di atas pintu 
masuk utama.

4.13.6. Bouwplan VI (Kawasan Selatan Alun-Alun/Pecinan)

Pada bagian ini ada beberapa elemen penting yang dapat diinformasikan 
antara lain: 

Gambar 4.22. Gedung Kembar di kawasan Kayutangan Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)
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A. Bangunan Perbendaharaan dan Kas Negara

Bangunan ini berada di Jalan Merdeka Selatan, dahulunya adalah 
kantor Karesidenan Malang yang dibangun pada 1936. Sebelum tahun 
1900, areal ini menjadi pusat perdagangan dengan sistem barter, di mana 
semua penduduk dari pedalaman berkumpul untuk menukarkan barang-
barang yang dibawa dengan segala macam produk yang dibutuhkan. Saat 
terjadi serbuan tentara Inggris di Surabaya yang disusul pendudukan Kota 
Surabaya oleh tentara Belanda, pemerintahan Republik Indonesia tingkat 
Provinsi Jawa Timur berpindah ke Malang dan bertempat di gedung bekas 
Karesidenan Malang ini. Pada 1947, gedung ini juga menjadi target utama 
pembakaran oleh pejuang Malang karena letaknya yang strategis untuk 
digunakan kembali oleh Belanda, namun tidak berhasil. 

Jika dilihat bentuk dan fasade bangunannya, maka bangunan ini dikategori-
kan sebagai arsitektur bergaya Indische Empire yang memiliki ciri seperti gevel 
(goble) segi tiga yang mengikuti bentuk atap, tadah angin (tymponnom) merupakan 
lambang pra-kristen, dan lubang ventilasi (buovenlicht) bukaan pada bagian wajah 
bangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kenyaman-
an termal. Jika dilihat dari sudut atapnya yang sampai 85 derajat, dinding mulus, 
dan bentuknya yang kubisme dapat diinterpretasikan bahwa bangunan ini meng-
gunakan gaya arsitektur De Stijl. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.19. Gedung Kas Negara di Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)
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B. Bangunan Hotel Pelangi

Hotel ini berada di Jalan Merdeka Selatan No.3, dibangun pada 1915. 
Sampai sekarang, hotel ini merupakan salah satu ikon Kota Malang. Hotel 
Pelangi ini dulunya bernama Hotel Lapidoth yang didirikan sekitar tahun 
1860 oleh orang Belanda bernama Abraham Lapidoth (1836-1908). 
Kemudian pada 1870 namanya diganti menjadi Hotel Malang dengan gaya 
arsitektur joglo tradisional Jawa, bahkan cenderung layaknya seperti rumah 
tinggal besar (pendapa). Lihat gambar di bawah ini.

Setelah pemilik meninggal, Hotel Malang dijual lalu dihancurkan. 
Kemudian pada 1915 Pemerintah Belanda bekerjasama dengan Biro 
Arsitektur AIA Belanda, membangun kembali Hotel Malang dan mengganti 
namanya menjadi Palace Hotel. Saat terjadi Clash I, hotel ini dijadikan tempat 
kantor sementara Pemerintah Kota Malang. 

Pada zaman kependudukan Jepang tahun 1942-1945, Palace Hotel ini 
diganti namanya menjadi Assoma Hotel (Assoma = Wisatawan).  Kemudian 
pada 1945, nama hotel ini kembali menjadi Palace Hotel, dan selama Perang 
Kemerdekaan pada 1945–1949,  sempat tidak berfungsi karena bangunan 
rusak berat dengan adanya peristiwa Agresi Militer Belanda (AMB). Di 
tahun 1950, hotel ini dibeli oleh seorang pengusaha dan kontraktor dari 
Banjarmasin bernama Sjachran Hoessein. Sejak 1950 nama hotel itu diganti 
menjadi Hotel Pelangi dan tidak berubah sampai sekarang. 

Gambar 4.20. Hotel Lapodoth/Hotel Malang
Sumber: Cahyono (2007)
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Jika dilihat dari bentuk dan fasade bangunannya, maka bangunan ini 
dikategorisasikan sebagai arsitektur ciri-ciri khas bangunan kolonial tahun 
1900-1915-an, yakni di tengah bangunan terdapat Double Tower yang 
menjulang tinggi. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.21. Palace Hotel di Malang
Sumber: Cahyono (2007)

Gambar 4.22. Hotel Pelangi di Malang
Sumber: Dokumen Pribadi (2019)

C. Bangunan Pasar Besar

Bangunan ini berada di Jalan Pasar Besar Malang, karena pasar ini 
dahulunya milik swasta di Pecinan, maka pasar ini disebut Pasar Pecinan. 
Jauh sebelum tahun 1900-an, Pasar Pecinan ini sudah ada dan baru diambil 
alih oleh Pemerintah Kota Malang pada 1914 (diserahkan ke Gemeente). 
Sejak tahun 1914 sampai 1940-an, Pemerintah Kota Malang selalu 
melakukan perbaikan dan penambahan tempat berjualan (los). Lihat gambar 
Pasar Besar tempo dulu dan sekarang di bawah ini.

Gambar 4.23. Pasar Besar Tempo Dulu
Sumber: http://ngalam.web.id/read/3563/

Pasar-besar-tempo-doeloe, 
diakses Jum`at, 6-9-19 pkl.15.00 WIB

Gambar 4.24. Pasar Besar di Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)
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4.13.7. Bouwplan VII (Kawasan Jl. Ijen dan Oro-Oro Dowo)

Pada bagian ini ada beberapa elemen penting yang dapat diinformasikan 
antara lain: 

A. Bangunan Gereja Santa Maria Bunda Karmel

Bangunan Gereja ini berada di pojokan antara Jalan Ijen Boulevard 
dengan Jalan Guntur. Gereja ini dibangun pada 28 Oktober 1934, merupakan 
Gereja Katedral bertipikal Belanda asli. Bisa dibuktikan dari bentuk eksterior 
dan interior serta ornamen-ornamennya. Gereja ini pernah direnovasi pada 
27 Juli 2002. Awalnya, gereja ini bernama Santa Tereshia kemudian berganti 
nama menjadi Santa Maria Bunda Karmel pada 1961.

Menurut masyarakat setempat, Gereja Katedral Ijen ini termasuk 
salah satu Kathedral terindah di Indonesia. Jika dilihat dari bentuk dan 
fasade bangunan, maka bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur 
bergaya Gothic. Ciri khas dari Gereja Gothic terletak pada dua menara di 
kanan kiri pintu masuk. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.25. Bangunan Gereja Jl. Ijen Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)
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B. Bangunan Sekolah Sang Timur

Bangunan ini terletak di Jalan Bandung Malang. Gedung Sekolah Sang 
Timur merupakan aset sejarah yang dimiliki oleh Kota Malang. Dahulu 
merupakan Gedung Stasiun Radio Republik Indonesia. Gedung Sang Timur 
dengan arsitektur Belanda tetap terjaga bentuk keaslinya sehingga bisa 
disaksikan sampai sekarang. Jika dilihat dari bentuk dan penyelesaian fasade 
bangunan, maka bangunan ini dikategorisasikan sebagai arsitektur bergaya 
Amsterdam School. Lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.26. Bangunan Sekolah Sang Timur Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)

4.13.8. Bouwplan VIII (Kawasan Kota Bedah)

A. Bangunan Stasiun Kota Lama

Stasiun ini terletak di Jalan Ciptomulyo, Sukun Kota Malang. Stasiun 
Kereta Api ini adalah  stasiun tertua di Kota Malang yang dibangun pada 
1879. Nama “Kota Lama” dimaksudkan untuk membedakan dengan 
Stasiun Malang Kota Baru yang dibangun pada 1941. Pembangunan 
Stasiun KA. Kota Lama kala itu adalah sebagai bagian dari rute kereta api 
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jalur Surabaya-Pasuruan-Malang yang dibangun oleh Pemerintah Belanda 
melalui perusahaan Staats Spoorwegen (SS). Pada zaman itu, kereta api 
digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari Kota Malang dan sekitarnya 
ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pembangunan tersebut dimulai 
pada 1875 untuk jalur Surabaya-Pasuruan dan dilanjutkan jalur Pasuruan-
Malang yang diresmikan pada 1879. 

Stasiun KA. Kota Lama berada pada ketinggian +429m di atas permukaan laut 
sehingga jalur menuju stasiun ini dapat dikatakan sebagai jalur yang paling terjal. 
Khususnya pada lintas Bangil-Lawang (+ 18 km dari Malang) di mana kemiringan 
tanjakan rel mencapai lebih dari 15 per mil, sehingga perjalanan kereta api menjadi 
lebih lambat. Bangunan emplasemen yang menempel di belakang bangunan pintu 
masuk, tampak sederhana tetapi unik dengan struktur kayu dan atap pelana. Pada 
puncak atap terdapat vestibule yang berfungsi untuk memasukkan cahaya matahari.

Bentuk bangunan Stasiun Malang Kota Lama sederhana namun memiliki 
gaya arsitektural yang unik, karena penggunaan struktur utama terbuat 
dari material kayu. Stasiun KA. Kota lama terdiri dari dua bangunan yang 
berdempetan, yaitu bangunan pintu masuk, tempat pejualan tiket dan ruang-

Gambar 4.27. Bangunan Stasiun KA. Kota Lama Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)
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ruang kantor, serta bangunan peron dan emplasemen. Bangunan pintu masuk 
dan kantor berbentuk sederhana memanjang dengan atap pelana satu arah. 
Struktur utama yang terbuat dari kayu yang dipadukan dengan dinding bata 
tebal membuat bangunan ini terlihat cukup kokoh. Lihat gambar.

B.	 Bangunan	Rumah	Sakit	Panti	Nirmala

Bangunan ini berada di Jalan Kebalen Wetan No. 2-8 Malang. Rumah 
sakit ini dirikan pada tahun 1920-an, berawal dari sebuah poliklinik 
sederhana bernama Tiong Hwa Ie Sia (THIS). Lokasi poliklinik berpindah-
pindah, pertama di Jl. Pecinan, kemudian berpindah ke Jl. Kotalama, pindah 
lagi ke Jl. Kidul Pasar, lalu pindah ke Jl. Sutan Syahrir. Masih belum berhenti, 
poliklinik ini pindah lagi ke Jl. Kelenteng. Karena kebutuhan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat Malang semakin meningkat dan untuk 
memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat bawah, pengelola 
dan manajemen rumah sakit memutuskan untuk membeli gudang kopi di Jl. 
Gudang Garam No. 8 Malang. Lokasi ini adalah lokasi gedung induk Rumah 
Sakit Panti Nirmala sekarang. Lihat gambar di bawah ini. 

Gambar 4.28. Bangunan RS. Panti Nirmala Malang
Sumber: Dokumen Peneliti (2013)

II.  SEJARAH PERKEMBANGAN KAWASAN KAMPUNG KAYUTANGAN

Kawasan kampung Kayutangan berada di wilayah Kecamatan Klojen Kota 
Malang. Posisinya berada di pusat Kota Malang, dengan batas-batas wilayah 
sebelah Utara Kecamatan Blimbing, sebelah Timur Kecamatan Kedungkandang, 
sebelah Selatan Kecamatan Sukun dan sebelah Barat Kecamatan Lowokwaru. 
(lihat Gambar 4.28.).
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Gambar 4.29. Peta Posisi Lima Kecamatan di Kota Malang 
Sumber: Pemerintah Kota Malang (2011), diolah peneliti (2019)

KETERANGAN:
No. 1 : Kecamatan Klojen
No. 2 : Kecamatan Blimbing

No. 3 : Kecamatan Kedung Kandang
No. 4. Kecamatan Sukun
No. 5 : Kecamatan Lowokwaru

Kota Malang sudah ada sejak sekitar tahun 1400-an, namun perkembangan 
baru mulai terasa pada tahun 1914, yang ditandai dengan ditetapkannya Malang 
sebagai Kotamadya “Gemeente”. Kampung Kayutangan merupakan salah 
satu pusat yang ada di Kota Malang. Kampung Kayutangan ini lebih dikenal 
dengan nama Jalan Kayutangan karena pada masa kolonial Belanda, jalan ini 
dijadikan penghubung antara pusat Kota Malang dengan Kota Surabaya. Area 
Jalan Kayutangan ini memiliki potensi kawasan yang cukup besar dalam sejarah 
perkembangan Kota Malang. Struktur kotanya telah dimulai sejak zaman 
Kolonial Belanda (Antriksa, 2013). 
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Gambar 4.30. Peta Kawasan Kayutangan 
Sumber: Rizaldi et.all.,(2011), diolah peneliti (2019)

Kawasan Kampung Kayutangan juga merupakan salah satu kawasan yang 
bersejarah di Kota Malang. Pada era kolonial Belanda, kawasan ini menjadi pusat 
bisnis, yang hingga sekarang masih bertahan. Banyak bangunan-bangunan 
peninggalan Belanda yang tetap dipertahankan bentuk aslinya, termasuk 
beberapa rumah tinggal yang ada di dalam perkampungan Kayutangan.
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4.14. Tinjauan Asal Usul Nama Kayutangan

A. Paleo Ekoliogi Talun dan Kayutangan

1. Asal Muasal Nama Talun

Menurut narasumber penelitian Dwi Cahyono (2019), sub-area tengah 
Kota Malang bersentra pada Alun-alun Kothak, kini sering disebut sebagai 
“Alun-alun Merdeka”. Untuk menjangkaunya dari arah utara terdapat prasarana 
jalan yang dalam tulisan ini disebut “ Koridor Kayutangan”. Suatu jalan poros 
dengan arah utara-selatan, bersambung dengan Koridor Celaket di sebelah 
utaranya. Koridor Kayutangan berada di punggungan tanah membukit, yang 
diapit oleh Sungai Brantas di sebelah timur dan Kali Sukun di sebelah barat. 

Kali Talun yang pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pernah 
direvitalisasi dan dijadikan sebagai “Drainase Induk’ ini bertemu dengan Kali 
Bareng di Dudung Ngaglik-Kasin. Pada seberang barat Koridor Kayutangan itu 
terdapat kampung yang “mengantong” di sepanjang aliran Kali Sukun, yakni 
kampung arkhais dengan nama Talun. Koridor Kayutangan dan permukiman di 
Kampung Talun serta deretan bangunan di kanan kiri koridor jalan itu berada 
dalam apitan dua sungai, yaitu Kali Sukun dan Sungai Brantas. 

Dinamai Talun karena berkaitan dengan keberadaan ekologisnya pada masa 
lalu. Kata Talun tedapat di alam bahasa Jawa Kuno dan Jawa Tengahan, yang 
secara harfiah berarti kebun luar, di tepi hutan, belum lama dibuka (Zoetmulder, 
1995). Istilah itu disebut dalam kakawin Bhomakawya (7.5), Sumanasantaka 
(37.7), Partayajnya (12.7), Subhadrawiwaha (7.5), Ramaparasuwijaya (36.9, 39.25), 
Tantupanggelaran (111), Kidung Ranggalawe (4.101, 6.11), Kidung Malat (11.2), 
Tantri Kadiri (2.6, 2.25), dan sebagainya. Kata jadiannya antara lain “tahunan, talun-
talun, patalunan”. Selain itu terdapat kata gabung seperti ayam talun (ayam hutan), 
selasih talun (salasih liar), wiku talun (wiku yang hidup dalam hutan)”. 

Maharsi (2009) juga mengartikan istilah Talun dengan kebun luar, tanah 
di hutan. Sejalan itu, Wojowasito (1977) mengartikan Talun dengan kebun 
atau perkebunan. Begitu pula Winter dan Ranggawarsita (2007) mengartikan 
dengan ladang, desa. Dalam bahasa Jawa Baru juga terdapat kata Talun untuk 
menyebut ladang, huma (Prawiroatmojo, 1980). Menurut sejumlah pengertian-
pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa Talun adalah suatu kebun atau padang 
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baru pada suatu dusun yang dibuka di areal tepian hutan. 

Paling tidak pada abad X-XII Masehi menurut keterangan dalam prasasti 
Kanjuruhan (Wurandungan) B bertarikh 943 Masehi dan Prasasti Ukir Negara 
(Panotoh) bertarikh 1198 Masehi, areal tertelaah bernama “Talun”. Hal ini 
menjadi petunjuk bahwa kebun baru di tepian hutan itu telah ada pada medio 
abad X Masehi. Lantaran adanya kebun baru di tepian hutan itulah maka areal 
tertelaah disebut Talun. Hutan di areal tersebut, boleh jadi berada di sisi timur 
permukiman desa (wanua, thani) Talun, yang besar kemungkinan bernama 
Patangtangan. Gambaran mengenai kebun di tepian hutan itu diperoleh dalam 
tembang bocah “Kurang Talun”: Kidung Talun, mangan kacang talun, milkethemil, 
milketemil si kidang mangan lembayung.

Mengingat budidaya tanaman dilakukan pada suatu kebun di tepian hutan, 
maka waktu-waktu tertentu ada binatang hutan, antara lain kidang (kijang), yang 
menyelonong dari hutan ke kebun petani di desa-desa Talun untuk memakan 
tanaman budidaya, baik kacang atau lembayung. 

2. Asal Muasal Nama Kayutangan

Lantaran berada di antara dua sungai yaitu Kali Sukun dan Sungai Brantas, 
maka dapat dipahami bila areal apit sungai tersebut merupakan tanah yang 
potensial bagi tumbuh lebatnya aneka tanaman, sehingga konon membentuk 
areal hutan (alas, halas, wana). Salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan itu, 
bahkan menjadi tanaman yang dominan adalah pohon (wit) tangan. Dinamai 
“tangan” karena daun-daunnya menyerupai jari-jari tangan yang mengembang. 
Ada kecenderungan jumlah percabangan daunnya empat (pat, patang). 

Sebutan untuk pohon tegak, yang batangnya keras atau cukup keras dalam 
bahasa Jawa adalah “kayu”. Karenanya pohon ini mendapat sebutan “Kayu 
Tangan”. Ketika masih merupakan areal hutan, di sekitar Koridor Kayutangan 
tumbuh cukup banyak pohon (kayu) tangan tersebut. Hal inilah yang kiranya 
menjadi latar adanya sebutan Jalan (Koridor) Kayu Tangan bila ditulis dengan 
ejaan van Opoesen “Kajoe”. 

Unsur sebutan “Tangan” dari pohon itu kedapatan dipakai juga sebagai 
unsur nama desa sekaligus kecamatan di sub-area timur Tulungagung yaitu 
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Rejotangan (rejo-pangan). Di samping itu, areal di samping utara belakang 
Pasar Wage di Desa Kenayan Kabupaten Tulungagung juga memiliki unsur 
nama “Tangan” yakni Jotangan (kata “jo” boleh jadi adalah akronim dari rejo). 
Dengan demikian, pohon “Kayu Tangan” amat mungkin pada masa lampau 
tumbuh di berbagai tempat di Jawa, antara lain di Malang dan Tulungagung. 
Unsur namanya sering digunakan untuk menamai sebuah desa atau dusun 
yang bersumber pada nama-nama pohon atau kayu yang banyak tumbuh di 
areal tersebut. Dengan kata lain, “Kayu Tangan” pada konteks ini adalah sebuah 
toponimi, yakni nama yang memberi gambaran ekologis masa lalu pada area 
bersangkutan. 

Hutan pada nama pohon kayu tangan itu banyak tumbuh dinamai 
dengan memakai unsur nama “tangan”. Dalam susastra gancaran Pararaton, 
tepatnya pada bagian pertama, yang berkisah tentang pelarian Ken Angrok 
dalam pengejaran prajurit keakuwuan Tumapel disebutkan, salah satu tempat 
persembunyiannya adalah di “Hutan Patangtangan”. Dikisahkan, setelah 
berhasil menyeberangi sungai pada sisi timur Kapundungan, Angrok mengungsi 
ke timur di Nagamasa, lalu ke Oran, kembali lagi ke Desa Kapundungan, 
kemudian pergi ke areal hutan yamg bernama Patangtangan, lantas ke Ano, 
hutan di Terwag, dan seterusnya. Toponimi, yang dalam hal ini adalah nama 
suatu areal hutan, yakni Alas Patangtangan patut untuk dicermati berkenaan 
dengan nama Kayutangan.

Terdapatnya unsur sebutan “tangan” dalam nama Patangtangan, amat 
mungkin lantaran daun menjari dari tanaman kayu tangan berjumlah empat 
(pat, patang) tidak berjumlah lima seperti jumlah jari tangan manusia, sehingga 
mendapat sebutan Patang-Tangan lalu ditulis menjadi Patangtangan. Tanaman 
ini kini dinamai dengan “Patah Tulang”. Jika benar demikian, berarti areal sekitar 
Koridor Kayutangan semula adalah suatu areal hutan bernama Patangtangan, 
sebagaimana disebut dalam kitab ganjaran (prosa) Pararaton. Hutan 
Patangtangan itulah kiranya yang dalam prasasti Ukir Negara (1198 Masehi) 
diberitakan sebagai tempat perburuan yang berada di timur (wetaning) Gunung 
Kawi di pinggiran Desa Malang. 

Berikut kutipan teksnya “…taning sakrid malang akalihan wacid lawan macu 
pasabhanira dyah limpa makangaran i...”  yang artinya kurang lebih adalah “...di 
sebelah timur (Gunung Kawi) tempat berburu sekitar Malang bersama Wacid 
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dan Macu, persawahan Dyah Limpa yaitu ...”. Sementara Desa (thani) Malang 
yang berada di tepian hutan tempat yang baik untuk berburu, menjadi muasal 
nama daerah (Kota dan Kabupaten) Malang, yang berada di timur-selatan 
(tenggara) Hutan Patangtangan, yang kini dinamai “Malang Kota Lama”. 

Hingga tahun 1811, menurut peta rupa bumi (topografi) kuno, gunung 
(tepatnya bukit) yang sekarang disebut Gunung Buring kala itu masih memiliki 
nama “Gunung Malang”, yakni gunung orang desa kuno Malang. Di luar areal 
hutan itu terdapat pula areal persawahan, yang mengingatkan kepada nama 
Kampung Sawahan yang kini berada di barat utara Kota Lama. Desa-desa kuno 
lain yang ada di sekitar Hutan Patangtangan selain Thani Talun yang berada di 
sisi barat, terdapat pula Kasin di sisi barat daya Calaket kini disebut Celaket di 
sisi utara, Tugaran (kini berupa Kampung Tegaron) di Kelurahan Lesanpuro di 
sebelang timur aliran Bangawan Bantas dan Bango, maupun Thani Gadangan 
sekarang menjadi Gadang jauh di sebelah timur-selatannya Patangtangan. 
Tergambar adanya desa-desa kuno yang terletak di sekitar Hutan Patangtangan, 
yang salah satu di antaranya adalah “Thani Talun”.

Pemberitaan dari prasasti Ukir Negara (1198 M.) mengenai adanya tempat 
perburuan pada timur Gunung Kawi di dekat Thani Malang bisa kiranya dihubungkan 
dengan keterangan dalam kakawin Nagarakretagama (pupuh 50-55). Pada areal 
perburuan ini, Raja Hayam Wuruk dan rombongan melaksanakan perburuan  
(cri nrpati mahas mareng paburwan) yang seru, mendebarkan, namun penuh 
dengan spirit keberanian dalam kontes oleh kaprajuritan. Menurut keterangan 
dalam pupuh 50, areal perburuan (paburwan = pa-buru-an) itu ada di hutan 
Nandawa. Ada kemungkinan, hutan Nandawa berada di selatan Patangtangan, 
yang kini ada di sebelah barat dan utara Kota Lama. 

Nandawa adalah nama hutan di India, yang dihuni oleh ragam binatang 
seperti yang diberitakan dalam kitab Tantrikamandaka atau Pancatantra. 
Kakawin Negakretagama memuat informasi mengenai adanya beragam 
binatang yang hidup di areal perburuan tersebut, seperti burung, termasuk juga 
burung kaswari (kasuari), rusa dan kijang, banteng dan kerbau hutan, celeng, 
kelinci, badak, kucing hutan atau harimau, kera, dan sebagainya. Gambaran 
vegetasi hutan adalah suatu rimba belantara yang rungkut rimbun, penuh 
gelagah dan rumput rampak. Justru lantaran banyak ditumbuhi oleh gelagah 
dan rumput serta terdapat sungai serta sumber air, maka areal lembah timur 
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Kawi ini dihuni oleh berbagai bintang liar. 

Tempat perburuan di Hutan Nandawa itulah yang boleh jadi dimaksud 
oleh prasasti Ukir Negara (disebut juga prasasti “Pamotoh”), yang berada 
di sakarida (timur) Gunung Kawi di dekat Desa Malang. Berarti, berada 
di sebelah selatan dari Hutan Patangtangan, yang kemungkinan areal 
bentangannya dari Alun-alun Kotak hingga ke sekitar Gadang. Rombongan 
pemburu yang berasal dari Kerajaan Majapahit ini diberitakan menginap 
semalam di suatu desa yang terletak di tepi hutan Patangtangan, yang bisa 
jadi di Thani Malang atau mungkin justru di Thani Talun, karena rombongan 
berangkat dari Puri Singhasari, jauh di utara hutan Patangtangan dan desa 
kuno Talun. 

B. Sejarah Talun dan Patangtangan Masa Hindu-Budha

Sebagaimana telas dijelaskan pada bagian terdahulu, menurut keterangan 
prasasti Ukir Negara (1198 M), Talun adalah suatu desa yang pada masa akhir 
masa pemerintahan Kerajaan Kadiri (1049-1222 M) telah menyandang status 
sebagai desa perdikan (sima, swatantra). Prasasti ini ditsurat oleh citralekha 
benawa Mpu Dawaman di Talun. 

Tarikh yang tertera pada prasasti dari bahan tembaga (tamraprasasti) ini 
tanggal 6 bulan Posha (Desember-Januari) tahun 1120 Saka (1198 M), hari 
Wurukung, Pahing, dan Saniscara (Antik, 2013). Penanggalan ini, yakni 6 
Desember atau bisa juga 6 Januari 1198 M bisa dijadikan sebagai Hari Jadi 
Kampung Talun. Keterangan ini sudah cukup memberikan bukti bahwa pernah 
ada kampung kuno bernama Talun, yang sayang belum ditemukan jejak-jejak 
artefaktual dari Masa Hindu-Buddha di Kampung Talun sekarang. 

Status Talun sebagai desa perdikan memberi gambaran bahwa Talun 
terbilang sebagai desa yang telah cukup maju pada zamannya, sehingga 
dipercaya atau dianugerahi “hak istimewa” oleh pemerintah Kerajaan 
Kadiri untuk mengelola urusan rumah tangga desanya secara mandiri 
(swatantra). Sudah barang tentu, desa kuno ini tidak serta-merta tumbuh 
dan berkembang sebagai desa maju pada masanya.

Talun sebagai nama desa telah disebut di dalam prasasti Kanjuruhan B 
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(ada pula yang menyebut prasasti Wurandubgan B) bertarikh 943 M, yang 
disurat atas perintah Mpu Sindok (Sri Isana). Pada transkripsi J.L. Brandes, 
yang dimuat di dalam buku berjudul Oud Javansch Oorkonden (1913), 
dalam teks prasasti ini tertera kata Tahun. Mestinya, pembacaannya adalah 
Talun, sebagai nama desa yang disebut dalam prasasti Ukir Negara yang 
dikelyatkan pada 255 tahun berikutnya. Lebih tua daripada itu, boleh jadi 
embrio permukiman di Talun telah terdapat pada akhir Zaman Prasejarah, 
yang ditandai oleh adanya jejak budaya megalitik di Talun berupa bangunan 
berundak beserta menhir dan dolmen di tanah yang membukit di areal 
makam Mbah Honggo di dalam Kampung Talun sekarang. 

Konsentrasi permukiman warga Thani Talun di sepanjang Kali Sukun, 
pada permukaan tanah cekung (ledhok), bisa juga dinamai Lowok/Lok Talun, 
yang dibelah aliran Kali Sukun. Morfologi desa kuno Talun adalah linier, yakni 
mengikuti arah aliran Kali Sukun, dari utara menuju ke arah selatan. Sebagai 
suatu desa yang telah cukup maju pada zamannya, Thani Talun dilengkapi 
dengan pasar (pkan, kini disebut peken). Jejak pasar desa itu masih kedapatan 
hingga kini yang berupa “pasar krempyeng” di tengah kampung. Secara harafiah 
kata krempyeng berarti sesaat, sementara waktu. Amat mungkin pasar inilah 
yang konon merupakan pasar desa, yang hanya buka di hari tertentu menurut 
rotasi hari pasaran. 

Dulu, setap desa dilengkapi dengan pasar kecil yang berlokasi di pusat 
desa sekaligus sentra permukiman. Pada Thani Talun permukiman awalnya 
berada di sepanjang aliran Kali Sukun, utamanya pada seberang timur alirannya 
yang bertopografi cekung (ledhok). Jalan desa awal membujur utara-selatan, 
bersejajar dengan arah aliran Kali Sukun. Jalan desa lama ini kedapatan hingga 
kini, menjadi jalan poros sempit di dalam Kampung Talun.

Boleh jadi, ketika Talun masih merupakan desa, wilayahnya terdiri atas tiga 
bagian, yang seluruhnya berada di sepanjang aliran Kali Sukun, yaitu (a) sub-
area utara, kini berada di seberang utara Jl. Semeru yang masuk Kelurahan Oro-
oro Dowo, (b) sub-area tengah, areal apitan Jl. Semeru dan Jl. A.R. Hakim, yang 
kini disebut Kampung Talun, dan (c) sub-area selatan, yang berada di belakang 
Masjid Jamik, karenanya mendapat sebutan Kampung Kauman. 

Saat ini, dalam tata Pemerintahan Kota Malang, Talun mengalami 
penciptaan, yakni dari desa tinggal menjadi kampung, yaitu sebatas di sub-area 
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tengah tersebut. Bila Talun dulu cukup luas meliputi seluruh wilayah Kelurahan 
Kauman dan sebagian wilayah Oro-oro Dowo, ia mulai berubah menjadi dusun 
(kampung) setelah 1946. Sebab pada peta buatan Belanda berjudul “Malang 
Java Town Plans” tahun 1946, diketahui bahwa kala itu Talun masih merupakan 
desa. Sebelah utara dan barat Talun terletak Bareng Tengah dan Tanjung, 
adapun sebelah selatannya terdapat Kasin. 

4.15. Tinjauan Perkembangan Kampung Kayutangan

Tentang sejarah asal usul nama Kayutangan telah dijelaskan di atas 
melalui wawancara bersama Dwi Cahyono. Sementara dalam buku Malang 
Telusuri dengan Hati, Cahyono (2007) menyatakan, Kayutangan berasal dari 
dua peristiwa. Yang pertama, sebelum tahun 1914 terdapat papan petunjuk 
arah berukuran besar yang berbentuk tangan, dibuat dari kayu oleh Belanda. 
Peristiwa kedua, saat mulai berkembangnya kawasan alun-alun, di ujung jalan 
arah alun-alun terdapat pohon yang menyerupai tangan. Karena itu kawasan 
tersebut lantas disebut Kayutangan.

Gambar 4.31. Petunjuk Lalu Lintas di Depan Toko AVIA 
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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Dalam buku Malang Tempo Doeloe Djilid Satu Widodo (2006) menyatakan, di 
sebelah timur pertigaan Jl. Oro-Oro Dowo dengan Kayutangan, saat itu terdapat 
petunjuk lalu lintas yang berbetuk telapak tangan yang sedang menunjuk dan 
terbuat dari kayu. Petunjuk tersebut mengarah ke tiga tempat. Ke arah barat 
menuju Batu, ke arah selatan menuju Blitar, dan ke arah utara menuju Surabaya. 
(lihat Gambar 4.31., yang menunjukkan arah kota Batu, Blitar dan Surabaya).

Menurut kesaksian warga asli Kota Malang, Oei Hiem Hwie dan A.V.B. 
Irawan, bahwa di sepanjang Jalan Kayutangan dulu setiap kanan-kiri ditanami 
pohon-pohon yang daunnya berbentuk telapak tangan yang mengembang. 
Pohon jenis ini juga ditanam di Taman Indrakila Kota Malang tapi kini sudah 
tidak ada lagi. Walaupun pohon legendaris itu sudah tidak bisa ditemui lagi, 
kampung Kayutangan masih menyimpan cagar purbakala berupa bangunan 
bersejarah dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas mana yang menjadi dasar tidak 
begitu jelas, yang pasti nama Kayutangan (Kajoe Tangan) banyak terdapat di 
buku laporan Belanda tahun 1890 hingga masih diucapkan sampai sekarang. 
Kompleks pertokoan di sepanjang Jalan Kayutangan (sekarang Jalan Basuki 
Rahmat) mulai dari pertigaan depan kantor PLN sampai perempatan depan 
Hotel Riche, banyak ditemukan bangunan-bangunan bernuansa Kolonial. 
Sampai sekarang kompleks pertokoan ini masih relatif terjaga keasliannya. 
Sekitar 1960-1970-an, pertokoan itu membuat pusat keramaian di Kota 
Malang dengan ragam usaha. Antara lain, perdagangan umum, perkantoran, 
gedung bioskop, pakaian jadi, kelontong, dan lain-lain (Cahyono, 2007).

Di sepanjang Jalan Basuki Rahmat terdapat perempatan terkenal, yang 
dulu sering disebut sebagai perempatan Rajabaly. Yang menarik adalah 
keunikan bentuk arsitektur pertokoannya yang terdapat tepat di perempatan 
jalan tersebut. Pertokoan itu dibangun pada tahun 1936 oleh arsitek Karel 
Bos. Bentuk kembar bangunan sebelah kanan dan kiri itu bukan hanya 
menggambarkan pintu gerbang menuju Jalan Semeru, tapi menurut beberapa 
tokoh masyarakat yang sempat diwawancarai, bangunan kembar tersebut 
terinspirasi dari sang arsitek yang baru dikaruniai putra kembar. Lihat Gambar 
4.32. yang menunjukkan bangunan kembar tempo dulu (A) dan bangunan 
kembar tahun 2013 (B).
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4.16. Tinjauan Pertumbuhan dan Perkembangan Kayutangan

Penggunaan tata guna lahan (land use) mengalami perubahan dari periode 
ke periode (Lihat Gambar 4.33). Perubahan yang terjadi pada elemen citra 
kawasan, yakni penambahan jumlah, jenis dan kondisi bentuk elemen citra 
kawasan dari periode ke periode. Oleh karena itu perlu adanya arahan dan 
tindakan pelestarian terhadap elemen lingkungan, guna menjaga kualitas 
lingkungan pada kawasan Kayutangan Kota Malang (Lihat Gambar 4.34). 
Menurut Rizaldi (2010) bangunan kuno di wilayah kampung Kayutangan yang 
tidak mengalami perubahan sebanyak 40%, bangunan kuno dengan tingkat 
perubahan kecil sebanyak 46,67%, bangunan kuno dengan tingkat perubahan 
sedang sebanyak 13,33% (Lihat Gambar 4.35). 

Gambar 4.32. Bangunan Gedung Kembar Jl. Semeru difoto dari Jl. Jenderal Basuki Rahmat
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)

A

B
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Gambar: 4.33. Perubahan Tata Guna Lahan (land use)
Sumber: Rizaldi et.all.,(2010)

Gambar: 4.34. Perubahan Elemen Citra Kawasan
Sumber: Rizaldi et.all., (2010)
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Sejarah kawasan Kayutangan dibedakan menjadi beberapa periode 
berdasarkan perkembangan morfologi kawasan. Pada periode pra-Indische 
(sebelum tahun 1800), kawasan Kayutangan merupakan kampung-kampung 
yang dihubungkan oleh jalan setapak (lihat Gambar 4.36 dan Gambar 4.37 di 
bawah ini). 

Gambar: 4.36. Klodjen Ledhok atau perkampungan Kayutangan sebelum tahun 1882.
(Sumber: djawatempodoeloe.multiply.com dalam Rizaldi et.all., (2010)

Gambar: 4.35. Perubahan Bangunan pada Kawasan Kayutangan
Sumber: Rizaldi et.all., (2010)
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Gambar: 4.37. Kajoetangan Periode Awal 1882
Sumber: djawatempodoeloe.multiply.com dalam Rizaldi et.all., (2010)

Kayutangan mulai berkembang setelah masuknya Belanda ke Indonesia, 
yakni pada periode Indische yang dibedakan menjadi dua, yakni tahun 1800–
1914 dan tahun 1914–1940. Pada periode ini, Kayutangan tumbuh menjadi 
kawasan perekonomian dan kawasan permukiman di Kota Malang (Rizaldi, 
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Kayutangan berkembang pesat hingga tahun 1980-an sebelum akhirnya 
mengalami masa stagnant karena dibangunnya kompleks pertokoan modern 
pada kawasan alun-alun Kota Malang pada tahun 1986, sehingga terdapat 
beberapa perubahan bangunan baik dari fisik maupun fungsi bangunan.

Gambar: 4.38. Kajoetangan Tahun 1914-1940 M.  
Sumber: Stadsgemeente Malang 1914 – 1939 dalam Rizaldi et.all., (2010)

2010). Perekonomian tumbuh di sepanjang Jalan Basuki Rahmat sementara di 
sebelah barat Jalan Basuki Rahmat tumbuh permukiman yang sekarang disebut 
Kampung Kayutangan. Kampung ini sekarang tumbuh padat di tengah kota. 
Kayutangan menjadi kawasan yang terus berkembang semenjak 1914 hingga 
1940 (Lihat Gambar 4.40).
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BAB V
ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengantar 

Bab ini akan menguraikan secara detail tentang hasil-hasil penelitian yang 
diperoleh dari data-data melalui metode yang telah dijelaskan pada Bab III. 
Setelah itu, dilakukan analisis untuk mendapatkan potensi-potensi yang dapat 
dijadikan sebagai destinasi wisata. Namun sebelum ditetapkan sebagai potensi 
destinasi wisata, terlebih dahulu akan dilakukan pendekatan terhadap semua 
temuan dengan menggunakan dua teori, yaitu teori Azas dan Unsur Rancang 
untuk menilai kelayakan potensi secara arsitekturalnya serta berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 untuk menilai 
kelayakan potensi secara Cagar Budaya.

Kawasan penelitian berada di Kampung Kayutangan. Ada banyak 
peninggalan nenek moyang yang hingga saat ini dapat dijumpai di kampung 
tersebut. Mulai dari bangunan, tugu, sungai, aktivitas kebudayaan, makam, 
kuliner, dan benda-benda peralatan rumah tangga. Berdasarkan kajian lapangan, 
Kampung Kayutangan merupakan kampung heritage yang memiliki nilai sejarah 
dan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. 

Ciri-ciri potensi yang dapat dijadikan destinasi wisata adalah: 

1 Bangunan yang memiliki keunikan dan nilai arsitektural, bangunan 
dengan corak khas atas tradisi suatu budaya yang digunakan secara 
terus menerus dan dijadikan ciri khas, bangunan yang dahulunya 
menjadi ikon suatu kawasan lingkungan pemukiman, dan bangunan 
yang mempunyai nilai warisan budaya; 

2 Tugu memiliki makna sebagai penanda kawasan; 

3 Sungai yang mengandung nilai sejarah; 
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4  Aktivitas kebudayaan yang menunjukkan budaya lokal seperti acara 
Oeklam-Oeklam Heritage Kajoetangan; 

5 Makam yang memiliki nilai sejarah seperti makam Mbah Honggo dan 
makam Tandak; 

6 Benda-benda peralatan rumah tangga seperti benda-benda tempo dulu;

7 Aneka produk kuliner legendaris warisan turun temurun.

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan sintesis dari kajian pustaka 
yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka diperoleh model pembahasan 
yaitu deskripsi dari masing-masing potensi baik skala makro maupun skala 
mikro. Skala makro yaitu penjabaran secara detail potensi-potensi yang berada 
pada batas Kampung Kayutangan, sementara skala mikro adalah penjabaran 
secara detail potensi-potensi yang terdapat di dalam Kampung Kayutangan. 
Dari temuan-temuan potensi, baik skala makro maupun skala mikro, kemudian 
dilakukan komparasi dengan tulisan para peneliti-peneliti terdahulu dengan 
tema yang sama atau memiliki kemiripan baik konten, lokasi atau objeknya. 

5.2. Kawasan Penelitian Skala Makro 

Kawasan penelitian skala makro dilakukan pada area sepanjang Jalan 
Basuki Rahmat. Elemen-elemen yang berpotensi dijadikan destinasi wisata 
pada area ini adalah bangunan, kuliner dan aktivitas budaya yang dilaksanakan 
di sepanjang Jalan Basuki Rahmat. (Lihat Gambar 5.1.B. Peta Kawasan Penelitian 
Skala Makro).

5.3. Deskripsi Potensi Wisata pada Skala Makro

Mengacu pada gambar 5.1.B dan berdasarkan pengamatan peneliti serta 
wawancara dengan beberapa responden, ditemukan bahwa potensi dari 
kawasan ini yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata adalah Jalan Basuki 
Rahmat itu sendiri. Menurut responden, sepanjang Jalan Basuki Rahmat mulai 
dari Hotel Riche yang berada di Jalan Basuki Rahmat No. 01 hingga Kantor 
PLN Kota Malang di Jalan Basuki Rahmat No. 100 adalah jalan yang paling tua 
di Kota Malang. Bahkan di masa lalu, jalan ini merupakan koridor Kayutangan 
yang dijadikan poros akses Malang-Surabaya. Para responden juga mengatakan, 
jalan ini dulu disebut sebagai Jalan Kayutangan (Kajoetangan Straat). 
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Di samping berfungsi sebagai akses Malang-Surabaya dan sekitarnya, Jalan 
Kayutangan juga dipergunakan sebagai akses roda perekonomian terutama 
bagi bangsa Belanda. Maka dari sinilah tumbuh beberapa fasilitas penunjang 
seperti dibuatkan arah penunjuk jalan yang berada di pertigaan jalan, yaitu 
Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan Jalan  Basuki 
Rahmat. Lalu didirikan beberapa sarana bangunan lain seperti kantor-kantor 
(PLN, bank, dan Telkom), dibangun pula toko-toko atau rumah toko (ruko), lalu 
restoran (Toko Oen), kemudian ada bangunan hotel (Hotel Riche), dan juga 
tempat ibadah (gereja). Bangunan-bangunan tersebut didirikan lebih dari 50 
tahun lalu. 

Melihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana di sepanjang Jalan  Basuki 
Rahmat memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, maka kawasan penelitian 
skala makro ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata.

5.3.1. Deskripsi Wisata Jalan Basuki Rahmat

Kawasan Jalan Basuki Rahmat yang dikenal saat ini di Kota Malang, 
dulunya bernama Kajoetangan Straat dan sering juga disebut dengan Koridor 
Kayutangan karena bentuk jalan dan fungsinya kala itu. Ada beberapa versi 

Gambar 5.1.A. Peta Penggunaan Lahan (landuse)
Sumber: Rizaldi et.all.,(2010), diolah peneliti (2019)

Gambar 5.1.B. Peta Kawasan Penelitian Skala Makro
Sumber: Rizaldi et.all.,(2010), diolah peneliti (2019)
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sejarah tentang asal usul penamaan Kajoetangan Straat di masa lalu. 

Versi yang diceritakan oleh Sejarawan Universitas Negeri Malang, Dwi 
Cahyono menyebut, nama Kayutangan berasal dari sebuah tanaman liar yang 
banyak tumbuh di kawasan tersebut dan mulai digaungkan sekitar tahun 1800-
an. Sebelum berganti nama menjadi Kayutangan, pada abad ke-12 Masehi, 
kawasan tersebut dikenal dengan nama Patangtangan, yang berasal dari kata 
Patangan yang merupakan sebutan untuk hutan atau alas. 

Hutan Patangtangan, menurut Cahyono, sempat menjadi salah satu tempat 
persembunyian Ken Arok. Dimana, pada zaman Kerajaan Singhasari, ia menjadi 
target operasi prajurit Tumapel atas perintah dari Tunggul Ametung. Kawasan 
Hutan Patangtangan saat itu cakupannya cukup luas dan dikelilingi oleh beberapa 
aliran sungai. Di area Kali Brantas bagian timur, mulai Jembatan Kahuripan hingga 
Masjid Achmad Yani juga merupakan bagian dari hutan itu. Sementara, pada bagian 
utara hingga selatan meliputi PLN hingga Alun-Alun dan pada bagian barat yakni 
kawasan Talun yang juga bagian dari hutan tersebut.

Berdasarkan versi anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampoeng 
Heritage Kajoetangan Mila Kurniawati, nama Kayutangan diambil berdasarkan 
keberadaan penunjuk arah yang diletakkan pada monumen jam yang sampai 
saat ini masih berdiri kokoh di depan kantor PLN Kota Malang. Pada zaman 
kolonial, menurut Mila, penunjuk tersebut terbuat dari kayu berbentuk tangan 
manusia yang menunjuk ke sebuah arah. 

Pada masa itu juga, koridor Kayutangan memiliki cakupan wilayah yang 
cukup luas. Jika ditarik garis lurus, kawasan Kayutangan dimulai dari kantor PLN 
hingga Hotel Riche. Bahkan, kawasan Kayutangan juga meluas hingga Oro-Oro 
Dowo Kota Malang. Namun di masa sekarang, ada perubahan titik awal Jalan 
Basuki Rahmat, yang dimulai dari Hotel Riche yang mendapatkan penomoran 
dengan nomor satu (1), sementara Kantor PLN nomor seratus (100). 

Disebut juga sebagai Koridor Kayutangan, karena Kajoetangan Straat atau 
Jalan Basuki Rahmat diapit oleh pusat ekonomi di zaman kolonial. Di kanan-kiri 
jalan, terdapat bangunan-bangunan yang ditempati oleh perusahaan dan kantor. 
Secara perlahan, kawasan ini juga menjadi area bisnis dan mulai bermunculan 
toko-toko. Di perempatan Jalan Basuki Rahmat misalnya, dulu adalah kompleks 
pertokoan dan perhotelan, ada Hotel Mabes dan Malangsche Apotheek (Apotek 
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Malang) dengan bentuk bangunan mirip kapal uap, yang dibangun pada 1936 
oleh Karel HG. Bos. Kompleks komersial ini dibangun sebagai fasilitas untuk 
menunjang wisata masyarakat, khususnya warga Belanda ke Gunung Kawi 
pada masa itu. Di area tersebut, saat ini berubah menjadi Kantor BCA.

Masih di area Koridor Kayutangan, dibangun Kantor Telkom pada 8 Juli 
1909 oleh Burgelijke Openbare Werken (BOW). Dulu, bangunan ini merupakan 
kantor pos, telegram, dan telepon. Saat itu, sambungan telepon masih dikelola 
oleh pihak swasta, barulah pada 1917 diserahkan ke pihak Kotapraja dengan 
jumlah sambungan yang sebelumnya 275 menjadi 1.000 sambungan dengan 
mayoritas pemakai adalah orang Belanda.

Koridor Kayutangan di masa lalu juga menjadi jalan utama menuju pusat 
kota dari arah Surabaya, di mana fungsi itu tetap bertahan hingga sekarang. 
Pengguna jalan yang memasuki Malang lewat flyover Arjosari dipastikan 
melewati jalan ini menuju ke pusat kota di alun-alun. Di masa kolonial, 
masyarakat Kota Malang senang berbelanja maupun sekadar berjalan-jalan di 
kawasan ini, yang memang didesain nyaman bagi pejalan kaki dengan adanya 

Gambar 5.2. Jalan Basuki Rahmat di Kawasan Kayutangan
Sumber: Dokumen Peneliti (2019)
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tumbuhan kayu tangan, yang saat ini sudah tidak terlihat lagi. Area ini semakin 
menyenangkan bagi warga Belanda, sebab terdapat pertokoan terlengkap 
winkelcomplex (Bahasa Belanda: pusat perbelanjaan) Lux di masa itu. Ada banyak 
toko di dalam kompleks pusat perbelanjaan tersebut, seperti Toko Semarang 
yang sekarang berubah menjadi Toko Avia. (Lihat Gambar Gambar 5.2. Jalan 
Basuki Rahmat di Kawasan Kayutangan)

Perkembangan kawasan komersial dan perkantoran di sepanjang koridor 
Kajoetangan Straat pada masa kolonial dapat juga dijelaskan dalam gambaran 
dua periode, yakni sebelum 1914 saat Kota Malang masih berstatus sebagai 
kabupaten dan periode 1914-1940 di mana Kota Malang zaman kolonial 
mengalami perkembangan yang pesat setelah diresmikan menjadi Kotamadya.

Pada masa sebelum 1914, permukiman di sepanjang Koridor Kajoetangan 
Straat merupakan cikal bakal permukiman warga Belanda setelah masuk 
pada 1767, seperti diuraikan dalam buku Stadsgemeente Malang berikut 
ini:“Permukiman Orang Eropa terletak di sebelah Barat Daya (zuidwesten) alun-
alun yang meliputi daerah Taloon, Tongan, Sawahan dan sekitarnya), selain itu juga 
terdapat di sekitar Kayoetangan, Oro-oro dowo, Tjelaket, Klodjenlor dan Rampal”.

Sementara pada periode 1914-1940, ketika status Kota Malang 
ditingkatkan menjadi Gemeente (Kotamadya), terjadi perluasan wewenang 
Gemeenteraad (Dewan Kota) untuk mengelola kota secara mandiri. Sehingga, 
pada awal periode ini mulai dilakukan pembukaan saluran air bersih pada 
1915, meskipun baru melayani permukiman warga Belanda dan warga Eropa 
lain, termasuk di sepanjang koridor Kajoetangan Straat. Peningkatan status ini 
berpengaruh besar pada pertambahan penduduk, namun karena akses yang 
memadai paling banyak tersedia di koridor Kajoetangan Straat-Tjelaket, terjadi 
kecenderungan pertumbuhan yang hanya memanjang di koridor ini.

Perubahan nama jalan dimulai pada masa pendudukan Jepang. Semua ruas 
jalan yang berbau Belanda dinasionalisasi, karena pemerintah Jepang melarang pe-
makaian Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris untuk menghapus pengaruh Barat 
pada rakyat. Proses pergantian nama jalan ini menyesuaikan dengan nama jalan se-
belumnya. Seperti Tjelaket menjadi Celaket dan Kajoetangan menjadi Kayutangan. 

Pada masa orde baru, nama-nama jalan diganti lagi secara besar-besaran. 
Ada banyak nama jenderal dan tokoh politik yang dianggap berjasa pada orde 
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baru diabadikan menjadi jalan di Kota Malang. Perubahan Koridor Kayutangan 
menjadi Jalan Basuki Rahmat terjadi pada 1969, pasca kematian  kelahiran Tuban 
4 November 1921. Kala itu, bukan hanya Kota Malang yang mengabadikan 
Basuki Rahmat sebagai nama jalan, tapi juga Pemda Jakarta yang mengubah 
nama Jalan Proklamasi menjadi Basuki Rahmat. 

Mayor Jenderal TNI (Purn) Basuki Rahmat adalah Jenderal TNI yang 
menjadi saksi penandatanganan Supersemar, dokumen serah terima 
kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pada 1943, 
selama pendudukan Jepang di Indonesia, Basuki Rahmat bergabung dengan 
Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan menjadi Komandan Kompi. Dalam 
karier militernya, Basuki pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon di 
Ngawi, Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium V/Brawijaya hingga 
Penjabat Panglima Daerah Militer V/Brawijaya.

Ia juga pernah menjabat sebagai Atase Militer di Kedutaan Besar RI di 
Melbourne. Pada November 1965, Basuki menjadi Deputi Bidang Keuangan 
dan Hubungan Sipil atau anggota staf Soeharto yang saat itu Panglima Angkatan 
Darat. Basuki juga aktif dalam Panitia Sosial Politik, think-tank politik Angkatan 
Darat yang dibentuk Soeharto setelah ia menjadi komandan. Dalam reshuffle 
kabinet 1966, Basuki diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran. 

5.3.2. Potensi Wisata Bangunan Kolonial Data Lapangan 

Tabel: 5.1. Tabel Data Lapangan

Sumber: Kajian Lapangan (2019)

Nama Terakhir: Toko AVIA
Nama Sebelumnya: Toko Semarang
Tahun: 1910
Arsitek: Tidak diketahui
Lokasi: Jl. Jaksa Agung Suprapto

Nama Terakhir: Kantor PLN
Nama Sebelumnya: ANIEM
Tahun: 1930
Arsitek: Tidak diketahui
Lokasi: Jl.  Basuki Rahmat
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Tabel: 5.1. Lanjutan

Sumber: Data dan Kajian Lapangan (2019)

Nama Terakhir: Restoran Oen
Nama Sebelumnya: Toko Oen
Tahun: 1930
Arsitek: Tidak diketahui
Lokasi: Jl.  Basuki Rahmat

Nama Terakhir: Kantor Bank Commonwealth
Nama Sebelumnya: Kantor Bank Commonwealth
Tahun: 1936
Arsitek: Karel Bos
Lokasi: Perempatan Jl.  Basuki Rahmat

Nama Terakhir: Gereja Katolik
Nama Sebelumnya: Gereja Katolik
Tahun: 1905
Arsitek: Marius J. Hulswit
Lokasi: Jl.  Basuki Rahmat

Nama Terakhir: Hotel Riche
Nama Sebelumnya: Hotel Riche
Tahun: 1930
Arsitek: Tidak diketahui
Lokasi: Jl.  Basuki Rahmat

Nama Terakhir: Pabrik Rokok PT. Banyu Biru
Nama Sebelumnya: Pabrik Rokok 
Tahun: 1958
Arsitek: Tidak diketahui
Lokasi: Jl. Arief Rahman Hakim

Nama Terakhir: Rumah dan Toko
Nama Sebelumnya: Rumah dan Toko
Tahun: 1900-an
Arsitek: Tidak diketahui
Lokasi: Jl.  Basuki Rahmat
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5.3.3. Deskripsi Wisata Bangunan Kolonial 

A. BANGUNAN HOTEL RICHE

Hotel ini terletak di Jalan  Basuki Rachmat Nomor 01 Kelurahan Kiduldalam, 
Kecamatan Klojen, Kota Malang. Hotel Riche merupakan salah satu hotel 
tertua di Kota Malang yang berdiri di masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa 
tersebut, bersama dengan 12 hotel lainnya, Hotel Riche didirikan karena Kota 
Malang menjadi tempat persinggahan favorit pada masa kolonial.

Menurut Pakar Budaya yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang Dwi Cahyono, hotel-hotel ini berdiri 
antara 1900-1940. Hotel itu meliputi Astor Hotel, Apollo Hotel, Emma 
Hotel, Heck (Pension), Hermione (Pension), Juliana Hotel, Mabes Hotel, 
Mansion Hotel, Muysenberg (Pension), Palace Hotel, Riche Hotel, Splendid 
Hotel dan Van Smaalen. Hotel Riche sendiri berdiri pada 1930, dan menjadi 
favorit pengunjung di Malang karena berada di tempat stategis. 

Gambar 5.3. Bangunan Hotel Riche.
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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Menurut responden lain, hotel ini dibeli oleh seorang pengusaha keturunan 
Tionghoa bernama Oey Pek Hong pada 1975 M. Oey Pek Hong yang mempunyai 
nama lengkap Prof. Dr. Juwana Hardjawijaja saat itu merupakan jaksa tinggi di 
Kota Malang. Hotel Riche termasuk menjadi favorit kala itu. Lokasinya berada 
di pusat kota, dan dekat dengan pusat hiburan seperti Societeit Concordia 
(sekarang Sarinah) serta tempat peribadatan seperti gereja dan masjid, menjadi 
daya tarik utama hotel ini.

Namun, hampir dipastikan adanya Societeit Concordia membuat Hotel Riche 
menang ketimbang yang lain. Societeit sendiri berarti sebuah tempat dansa yang 
dilengkapi dengan meja biliar dan bar. Tempat hiburan itu untuk mengakomodasi 
gaya hidup bangsa Eropa yang tinggal atau berkunjung ke Kota Malang. Agar tidak 
merasa jauh, mereka mencari penginapan yang dekat, dan kian tertolong dengan 
keberadaan hotel yang terletak di sisi paling selatan Kayutangan tersebut.

Di zaman kejayaan daerah Kayutangan, Hotel Riche adalah hotel yang 
cukup terkenal karena letaknya di jantung kota. Apalagi jumlah hotel kala 
itu tidaklah banyak. Meskipun bangunannya sederhana, tetapi cukup ramai 
pengunjung. Banyak turis mancanegara yang berkunjung dan menginap di hotel 
ini. Sekretaris Tim Cagar Budaya Kota Malang, Agung H. Bhuana mengatakan, 
Hotel Riche menjadi hotel tertua yang bisa dibilang keasliannya masih terjaga 
hingga kini. Hal ini berbeda dengan Hotel Palace yang seringkali berubah fungsi 
sebelum bertahan menjadi Hotel Pelangi.

Konsep kuno pada hotel ini tidak berubah hingga sekarang, ketika hotel 
tersebut mulai berani terlihat terbuka karena saat ini tampilan depan hotel bisa 
dilihat dari jalan (dulu, bagian depan terdapat tumbuhan rimbun). Arsitektur Hotel 
Riche tetap bergaya Belanda meskipun telah mengalami beberapa kali perbaikan. 
Beberapa hal menarik dari bangunan ini adalah ornamen pada dinding bangunan 
sebelah selatan yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan ornamen yang 
berada di gedung GPIB Immanuel yang berada di seberang kanannya.

Keberadaan hotel ini pun, menguatkan bahwa Kota Malang sudah menjadi 
jujukan untuk liburan sejak zaman dulu. Malang dianggap sebagai tempat 
berlibur, dengan sajian keindahan alam di sekitarnya. Hotel ini mempunyai 
50 kamar dengan berbagai tipe. Ada kamar yang direnovasi sehingga tampak 
seperti kamar modern di bagian tengah hotel. Sementara ada kamar-kamar 
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yang berada di samping kanan, kiri dan belakang hotel masih mempertahankan 
kondisi dan bentuk kamar hotel di zaman dulu. 

Kamar yang ada di samping kanan hotel misalnya, adalah tipe family room. 
Ruangannya besar, terdapat 2 bed besar untuk 4 orang atau 1 bed besar dan 1 
bed kecil untuk 3 orang. Setiap kamar dilengkapi sofa, water heater, TV serta 
AC. Di depan kamar ada teras yang dilengkapi dengan kursi-kursi. Pintu, jendela 
dan sekat antar ruangan tidak mengalami perubahan. Masih menggunakan 
material aslinya. Tamu pun bisa merasakan suasana hotel tempo dulu ketika 
menginap di sana. Di hotel ini, cafe merupakan salah satu daya tarik utamanya. 
Dinamakan Cafe Oey, tempat nongkrong yang menyediakan berbagai macam 
kopi Nusantara yang selalu ramai didatangi wisatawan.

B. GEREJA KATOLIK HATI KUDUS YESUS 

Gereja ini terletak di Jalan Basuki Rahmat No.16, RW.3, Kelurahan 
Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gereja Katolik tertua di Kota Malang 
ini dibangun pada tahun 1905. Dari kejauhan, gereja yang juga populer dengan 
sebutan Gereja Kayutangan ini menjadi penanda Kota Malang, terutama 
dengan dua menaranya yang menjulang. Tak hanya menjadi gereja tertua dan 
bersejarah di Kota Malang, gereja ini memiliki gaya arsitektur yang berbeda dan 
sangat unik, bergaya Gothic. 

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas, bahwa bangunan Hotel Riche ini sudah 
mencapai umur 83 tahun. Fungsi bangunan sampai saat ini sebagai tempat 
penginapan, nilai sejarah dan arsitekturalnya sangat bagus, dengan bentuk 
bangunan bergaya Art Deco. Terlihat dari ciri-ciri khas konsepnya yaitu; 
konsep ruang menggunakan benda-benda yang ada hubungannya dengan 
sejarah, lantai menggunakan tegel keramik, pintu menggunakan kayu 
solid berpanel dengan kombinasi logam dan kaca pada daun pintu, serta 
terdapat handel pintu, jendela berbahan kayu solid dengan kombinasi 
kaca polos. Bangunan Hotel Riche ini telah memenuhi syarat secara teori, 
maka dapat diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.



MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang128

Gambar 5.4. Gereja Kayutangan 
Sumber: Kajian Lapangan (2019)

Pembangunan Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Jalan Kayutangan ini 
mempunyai hubungan erat dengan sejarah perkembangan arsitektur kolonial 
Hindia Belanda. Sang arsitek gereja Marius J. Hulswit memiliki pengaruh besar 
terhadap perkembangan arsitektur di Hindia Belanda. Hulswit (1862-1921) adalah 
salah pelopor arsitektur kolonial modern di Hindia Belanda sesudah tahun 1900. 

Ia merancang Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Malang setelah 
menyelesaikan pembangunan gereja katedral di Lapangan Banteng Batavia pada 
1898 Masehi. Hulswit adalah lulusan Quellinus School (Kunstnijverheidsschool 
Quellinus Amsterdam), yang ketika itu dipimpin oleh PJH Cuypers, arsitek 
Neogothic di Belanda. 

Gereja ini memiliki jendela dan pintu besar pada dinding yang dibangun 
dengan konstruksi skelet. Hal ini tampak pada tembok luar gereja yang ditopang 
tiang peyangga dinding berbentuk persegi. Ukuran gereja yang ada di Malang ini 
lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada di Batavia. Ini disesuaikan dengan 
kota dan banyaknya umat Katolik di Malang. 
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Denahnya tidak berbentuk salib seperti pada umumnya gereja gaya 
Gothic. Karena atapnya tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan gereja 
Gothic yang ada di Eropa, maka tidak ada penyangga yang sering disebut Flying 
Buttress. Denahnya berbentuk kotak, tidak ada ruang yang dinamakan double 
aisle atau nave, dan sebagainya seperti layaknya gereja-gereja Gothic. Lebar 
bentang bangunan kurang lebih 11,4 meter dan panjangnya sekitar 40 meter. 
Di sebelah depan bangunan, di sisi kiri dan kanan, terdapat tangga yang dipakai 
untuk naik ke lantai dua. Pada kedua tangga inilah, tampak luar dibuat dua 
tower (menara), yang biasa dilihat pada gereja-gereja Neogothik. Pada tahap 
pertama pembangunan gereja ini, karena biaya dan kesulitan konstruksi, 
menara tersebut belum dibangun.

Baru pada 17 Desember 1930 menara dibangun secara utuh dengan ketinggian 
33 meter, kala itu pada masa Mgr Clemens van der Pas, O.Carm ketika diangkat 
sebagai Prefek Apostolik Malang pertama tahun 1927. Pembangunan dilakukan 
sesuai rencana arsitek Ir Albert Grunberg. Konstruksinya adalah konstruksi rangka 
tetapi bukan sistem cross vault seperti umumnya sistem konstruksi Gothik. Jendela-
jendela kacanya khas Gothik yang berbentuk busur lancip yang terkenal itu. 

Plafon pada langit-langit juga berbentuk lekukan khas Gothic yang terbuat 
dari besi, dan merupakan rekayasa Hulswit sendiri. Tercatat, menara tersebut 
runtuh dua kali sejak dibangun. Pertama, pada 10 Februari 1957 menara runtuh 
ketika sedang ada khotbah di dalam gereja. Sebuah salib di ujung menara jatuh, 
dan mengakibatkan lubang besar di atap gereja. Kemudian peristiwa kedua 
terjadi pada 27 November 1967, menara kembali runtuh akibat ditabrak sebuah 
pesawat TNI AU.

Seperti juga arsitek asal Amsterdam pada masa itu yang sangat menyukai 
detail-detail bangunan dengan desain keterampilan tangan yang tinggi, sebagai 
warisan dari aliran art and craft-nya William Morris, Hulswit juga merancang 
sendiri altar gereja ini. Altar dibuat dari kayu yang dipesan dari tukang kayu 
Cina di Surabaya. Namun altar yang dipakai pada gereja itu sekarang, bukan 
altar karya Hulswit yang sudah disingkirkan pada tahun 1965. 

Gereja Katolik Hati Kudus Yesus ini masuk dalam 32 Cagar Budaya Kota 
Malang. Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Agung H Buana menjelaskan, usia 
gereja, nilai sejarah dan arsitektur gereja menjadi beberapa faktor yang menjadikan 
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Gereja Katolik Hati Kudus Yesus masuk dalam Cagar Budaya. Dia menambahkan, 
bila diperhatikan dengan seksama ciri khas Gothik dengan lengkungan meruncing 
pada Gereja Kayutangan itu, juga dipengaruhi unsur Islam. 

Paling tidak, menurut pria yang juga Kasi Promosi Wisata Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang ini, terdapat pengaruh seni bangunan 
Islam Zaman Bani Umayyah yang berkuasa di Suriah yang masih bisa dilihat 
dari sisa reruntuhan bangunan kuno di Ramlah, Uni Emirat Arab. Kemudian, 
baru pada abad 12, gaya lengkung runcing masuk ke Eropa, tepatnya Perancis. 
Hingga kini, gereja itu masih kokoh menantang zaman. Menariknya, dalam 
kapel gereja terdapat banyak benda kuno. Bahkan kabarnya terdapat Alquran 
asal Tunisia yang merupakan peninggalan tahun 1920-an.

C. BANGUNAN TOKO OEN

Toko Oen merupakan restoran legendaris di Kota Malang. Ikon kuliner 
yang tidak boleh dilewatkan bagi wisatawan yang berkunjung ke kota terbesar 
kedua di Jawa Timur ini. Toko Oen menawarkan aneka menu yang bisa disantap 
oleh pengunjung, mulai dari aneka makanan pembuka, kue-kue kering dan roti 
sebagai teman minum teh, makanan Indonesia seperti nasi campur, gado-gado 
hingga nasi goreng, lalu makanan oeriental seperti fuyunghai, bakmi goreng dan 
capcay, hingga aneka makanan barat seperti steak, salad, burger dan sandwich. 
Dan tentu saja menu favorit pengunjung yaitu es krim. 

Berselancarlah di internet lalu ketikkan Toko Oen, niscaya ada banyak sekali 
review positif tentang restoran yang berada di Jalan  Basuki Rachmat Nomor 5 
Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini. Lokasi restoran berada 

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas, bangunan Gereja Kayutangan ini sudah 
mencapai umur di atas satu abad, tepatnya 114 tahun. Fungsi 
bangunan sampai saat ini sebagai tempat ibadah umat Katolik, nilai 
sejarah dan arsitekturalnya sangat bagus, dengan bentuk bangunan 
bergaya Gothic. Bangunan gereja ini telah memenuhi syarat secara 
teori, maka dapat diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.
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di seberang Gereja Katolik Hati Kudus Yesus. Menurut beberapa responden 
dan catatan sejarah yang dikutip dari internet (Sumber: https://media.rooang.
com/2014/07/roamantisme-arsitektur-kolonial-toko-oen-malang/ diakses pada 
hari Kamis, 5 September 2019, pukul 10.00 WIB), restoran ini didirikan pada 
1930 Masehi. Kisah es krim Oen diawali oleh Liem Gien Nio, istri dari Oen 
Tjoen Hok, yang memulai bisnis ini di Yogyakarta. Liem Gien Nio merupakan 
ibu rumah tangga yang aktif, kreatif dan penuh semangat hidup, namun 
kebingungan menghabiskan waktu luang di rumah. Keahlian memasak adalah 
mutlak dan menjadi satu standar paling tinggi pada masa itu untuk seorang 
ibu rumah tangga, istri dan nyonya rumah. Privillege dalam akses kebudayaan 
Belanda dan masakan negeri leluhurnya, menjadikan Nyonya Liem benar-benar 
ahli memasak masakan Belanda dan China. 

Pada masa itu, cookies, kue, penganan dan lainnya, masih merupakan 
hal yang sulit didapat, tidak seperti sekarang ini. Maka mulailah Nyonya Liem 
membuat berbagai macam cookies dan coba-coba menjualnya. Pergaulan 
komunitas ekslusif golongan Belanda, China dan keluarga Jawa ningrat, 
membuat Nyonya Liem mudah mendapatkan pelanggan. 

Dalam waktu cukup singkat, Nyonya Liem mendirikan toko kecil di Tugu 

Gambar 5.5. Toko “OEN PALACE” Malang
Sumber: Dokumen Pribadi (2013)
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Kidul dan menamakannya Toko Oen, sesuai nama keluarga suaminya. Karena 
rasa yang lezat dan unik, makin banyak yang menjadi pelanggan tetap Toko 
Oen. Seiring perkembangan itu, keluarga Oen membuka satu ruangan lagi 
di sebelah toko yang sudah ada. Ruangan tersebut ditujukan bagi pelanggan 
yang ingin menikmati kue-kue bikinan Nyonya Liem sambil menyeruput 
kopi dan teh. Usaha baru itu berkembang terus, dalam tiga tahun, mereka 
memperluas restoran lagi, merekrut staff dan mulai menghidangkan the 
real meals, bukan sekadar penganan dan kue-kue lagi. 14 tahun sejak toko 
pertama di Yogyakarta dibuka, pada 16 April 1936 dibukalah Toko Oen di 
Semarang. Cabang di Malang dan Jakarta dibuka menjawab perkembangan 
bisnis yang berawal dari iseng itu. 

Pada masa antara tahun 1910 hingga 1940 an, banyak arsitek Belanda 
di Indonesia yang mencoba memadukan estetika arsitektur Eropa dengan 
konsep bangunan tropis yang lebih cocok untuk iklim Indonesia. Toko Oen 
memberikan corak tersendiri pada jalur sirkulasi Alun-Alun kota Malang. 
Restoran yang telah berusia 89 tahun ini memiliki bangunan dengan 
perubahan sangat minim. Keaslian arsitektural yang terjaga menjadi tonggak 
batas Kota Malang. Gaya bangunan Art Deco yang mulai populer pada 1920-
an terlihat dari interior Toko Oen, elemen kaca patri dan perabotan yang 
digunakan. Kursi dan meja rotan khas zaman lampau tertata sedemikian 
rupa, menimbulkan kesan nyaman seperti layaknya di rumah. Beberapa 
elemen yang memperkuat kesan nostalgia dalam Toko Oen juga dapat dilihat 
dengan adanya gambar-gambar pada masa awal kemerdekaan, bahkan 
ubin (tegel) yang digunakan pun masih orisinil dengan nuansa lampau yang 
melekat. (lihat Gambar 5.4.).

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas bahwa bangunan Toko Oen sudah 
mencapai umur lebih dari 50 tahun, fungsi bangunan sampai saat ini 
sebagai restoran, dengan nilai sejarah dan arsitektural yang bagus. 
Bentuk bangunan bergaya Art Deco yang terlihat dari ciri-ciri khas 
konsepnya yaitu, konsep ruang menggunakan benda-benda yang ada 
hubungannnya dengan sejarah, lantai berupa tegel trazo. 



133Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

D. Kantor Commonwealth Bank Malang

Kantor bank ini terletak di Jalan Semeru No. 3 RT. 02 RW. 01 Kelurahan 
Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi kantor bank ini berada di 
perempatan Rajabali bagian barat daya, tidak begitu jauh dengan BCA Cabang 
Jalan  Basuki Rachmat. Menurut Pakar Budaya Dwi Cahyono, bangunan 
tersebut beraliran Nieuwe Bouwen yang mempunyai menara di atas bangunan, 
berfungsi sebagai tempat pengamatan sekitar. Menurut Cahyono, keberadaan 
Commonwealth Bank di gedung itu masih tergolong baru. Baru sekitar 2010-
an. Namun bank ini tidak mengubah sama sekali struktur bangunan. 

Menggunakan pintu kayu solid berpanel dengan kombinasi 
logam dan kaca pada daun pintu serta terdapat handel pintu 
serta jendela berbahan kayu solid dengan kombinasi kaca polos. 
Bangunan Toko Oen ini telah memenuhi syarat secara teori, maka 
dapat diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.

Gambar 5.6. Gedung Bank Commonwealth dan Gedung Kembar di Perempatan Kayutangan. 
Sumber: Dokumen peneliti (2016)
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Sementara berdasarkan pendapat para responden dan catatan sejarah 
yang dikutip dari internet (Sumber: https://situsbudaya.id/bank-commonwealth-
malang/ diakses pada hari Kamis, pukul 11.00 WIB), salah satu Bouwplan yang 
dikembangkan oleh Thomas Karsten adalah merancang persimpangan Jalan  
Basuki Rahmat atau Kajoetangan straat-Semeroe straat-Riebeec straat sebagai 
titik pusat Kota Malang sekaligus membuka akses ke arah barat sebagai 
pengembangan kota yang baru. Persimpangan yang sekarang dikenal dengan 
perempatan Rajabali ini memiliki kekhasan yang dipertegas oleh bangunan 
kembar, terletak di sebelah kanan dan kiri, dibangun pada tahun 1936 M oleh 
arsitek Karel Bos.

Kedua bangunan tersebut merupakan pertokoan sekaligus menggambarkan 
pintu gerbang menuju arah Jalan Semeru atau Semeroe straat. Konon, bangunan 
kembar itu terinspirasi dari sang arsitek yang dikaruniai putra kembar. 

Bangunan kembar yang berada di sisi utara adalah Toko Buku Boekhandel 
Slutter-C.C.T van Dorp Co. Sekitar tahun 1950-an, bangunan ini berganti 
menjadi Toko Radjabali, dan perkembangannya sempat digunakan sebagai 
Dunkin’ Donuts hingga akhirnya pada tahun 2006 M menjadi Pitstop Pool 
& Cafe, yang sekarang ditempati oleh rumah makan Padang. Sedangkan, 
bangunan kembar di sisi timur adalah Toko Emas Juwelier Tan yang kemudian 
pernah berganti menjadi bangunan kantor Bank Artha Niaga Kencana sebelum 
ditempati oleh Commonwealth Bank Cabang Kota Malang.

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas, bangunan Commonwealth Bank sudah men-
capai umur lebih dari 50 tahun, tepatnya 83 tahun. Fungsi bangunan 
sampai saat ini sebagai kantor, nilai sejarah dan arsitekturalnya sangat 
bagus. Bentuk bangunan bergaya Nieuwe Bouwen/International Style 
yang terlihat dari ciri-ciri khas konsepnya yaitu; ruang sebagai volume, 
volume bangunan bentuk kubus, atap bangunan datar, tidak ada or-
namen sehingga terkesan bersih, fungsional, rectangular space yaitu ru-
ang dengan bentukan persegi panjang, serta menggunakan warna lem-
but. Bangunan Commonwealth Bank ini telah memenuhi syarat secara 
teori, maka dapat diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.
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E. Kantor PLN Kota Malang

Kantor ini terletak di Jalan  Basuki Rahmat Nomor 100, Kelurahan Oro-
oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sejak tahun 1900-an, gedung PLN 
Kota Malang ini sudah menjadi pusat listrik. Itu juga yang menjadi alasan kenapa 
gedung ini ditetapkan sebagai salah satu dari 32 Cagar Budaya di Kota Malang 
pada 2019. Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang Agung H 
Buana menjelaskan, di masa kolonial Belanda, PLN merupakan perusahaan 
listrik bernama Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits-Maatschappij 
(ANIEM) atau Perusahaan Listrik Umum Hindia Belanda.

Dibangun pada 1930, gedung PLN Kayutangan ini bergaya arsitektur 
Nieuwe Bouwen. Hingga kini warga masih bisa merasakan atmosfir kekunoan 
saat memasuki areal gedung PLN. Masih ada monumen lonceng penunjuk waktu 
dan arah dari kombinasi pipa logam. Lalu, arsitekturnya jelas, bentuk atap datar, 
gevel horizontal dan bangunan berbentuk kubus khas kolonial. 

Gambar 5.7. Kantor PLN Kota Malang
Sumber: Dokumen peneliti (2019)
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Dulunya, kawasan tempat PLN Kayutangan didirikan dikenal sebagai 
permukiman orang-orang Eropa. Sebelum menjadi Perusahaan Listrik Negara, 
gedung ini dimiliki kantor N.V. Handelsvennootschap (perusahaan perdagangan) 
yang sebelumnya bernama Maintz & Co. berkedudukan di Amsterdam. Lalu 
pada 1909, ANIEM diberi hak untuk mengelola listrik, sehingga perusahaan ini 
mendapat keleluasaan membangun pembangkit listrik di Pulau Jawa. Awalnya 
kantor ANIEM ini masih kecil, seiring berjalannya waktu serta bertambahnya 
tuntutan akan tenaga listrik karena banyak berdirinya bangunan-bangunan dan 
rumah tinggal orang Belanda, maka gedung ANIEM pun mulai diperbesar.

Bangunan ini, masih menurut Agung H Buana, memiliki beberapa ruang 
bawah tanah. Ruangan itu memiliki fungsi sebagai tempat berlindung saat 
terjadi bahaya atau tempat untuk menyelamatkan alat-alat listrik yang penting. 
Pada masa kolonial Belanda, sumber listrik yang ada di Malang masih sangat 
terbatas. Pada saat itu hanya orang-orang Belanda dan Tionghoa yang bisa 
menggunakan listrik. Sedangkan, warga pribumi sendiri belum merasakan 
nikmatnya listrik, mereka hanya menggunakan lampu api atau lentera. Sumber 
daya listrik PLN diambil dari Sungai Brantas yang dikelola sedemikian rupa agar 
bisa menghantarkan listrik.

Tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan ANIEM diambil alih oleh 
Jepang yang kemudian mengganti namanya menjadi Shobu Denki Sha (Perusahaan 
Tenaga Listrik). Kemudian pada 1945 gedung ini dinasionalisasi menjadi milik 
pemerintah Republik Indonesia. Setelah melalui Penetapan Pemerintah nomor 
1 Tahun 1945 pada tanggal 27 Oktober dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas 
Sumatera, Jawa, dan Madura di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Kerja. Ketika Malang dibumihanguskan pada Juli 1947, gedung ini pun ikut dibakar 
gerilyawan. Gedung ini menjadi sasaran bumi hangus agar tidak digunakan kembali 
oleh Belanda yang akan kembali ke Indonesia. 

Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda 1 dan Agresi Militer Belanda 
2 hampir seluruh bangunan yang ada di Malang habis diporak-porandakan. 
Kemudian pada 1950-1955, gedung ini direnovasi dan kembali seperti bentuk 
semula. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 
tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas milik Belanda yang 
dikenakan nasionalisasi, N.V. ANIEM pun diambil oleh Pemerintah RI. Setelah 
sempat mengalami pergantian sejumlah nama, akhirnya menjadi Perusahaan 
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Listrik Negara (Persero) seperti sekarang.

Dilansir di Harian Malang Post (2019) Manager Area PLN Kota Malang Joice 
Lanny Wantania mengatakan, dirinya belum mengetahui ada ruang bawah tanah 
di bawah gedung PLN, di mana ia bekerja. Dikatakannya, bisa jadi ruang bawah 
tanah sudah ambruk atau tertimbun. Namun dia mengakui posisi gedung PLN 
menurun sampai ke arah Sungai Brantas yang ada di belakang kantor. Dengan 
nilai historis yang tinggi, PLN pun merawat dengan baik lantai demi lantai serta 
semua komponen dalam yang sudah berumur dengan baik. Termasuk lift zaman 
dulu yang dipakai untuk mengangkat barang dan dokumen-dokumen lawas 
lainnya. (lihat Gambar 5.7. Kantor PLN Kota Malang)

F. BANGUNAN TOKO AVIA

Toko ini terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 1B Kelurahan 
Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi toko berada di depan 
Mc Donald’s dan Hotel Trio Indah 2, serta tak jauh dari kantor PLN. Toko Avia 
merupakan salah satu toko ritel legendaris di Malang yang menawarkan aneka 

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas, usia bangunan kantor PLN ini sudah mencapai 
lebih dari 100 tahun. Fungsi bangunan sampai saat ini sebagai kantor 
perusahaan listrik, sama dengan perusahaan yang menempati bangunan 
itu di zaman kolonial. Nilai sejarah dan arsitekturalnya sangat bagus, 
dengan bentuk bangunan bergaya Nieuwe Bouwen/International Style yang 
terlihat dari ciri-ciri khas konsepnya yang lebih mengutamakan fungsional, 
gevel horizontal, volume bangunan kubus dan didominasi warna putih 
yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya. 

Bentuk tampilan bangunan mengambil garis-garis horizontal dan 
garis vertikal yang sangat proporsional, sehingga kesan kantor sangat 
jelas. Di samping itu juga penerapan garis vertikal terlihat pada menaranya, 
sehingga kesan sebagai focal point juga sangat jelas. Bangunan kantor PLN 
ini telah memenuhi syarat secara teori, maka dapat diusulkan sebagai 
bangunan destinasi wisata.
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Gambar 5.8. Toko AVIA

Sumber: Kajian Lapangan (2019)

produk kebutuhan sehari-hari dengan harga kompetitif. Tidak heran bila toko ini 
masih mampu bersaing mendapatkan pelanggan, di tengah maraknya gempuran 
toko ritel franchise di Kota Malang. 

Menurut beberapa responden dan catatan sejarah yang dikutip dari internet 
(Sumber: https://situsbudaya.id/toko-avia-malang/, diakses pada hari Kamis, 
5 September 2019, pukul 10.00 WIB, Toko Avia dibangun oleh Pemerintah 
Hindia Belanda pada tahun 1910 Masehi. Awalnya, Toko Avia merupakan salah 
satu toko yang bertempat di kompleks pusat perbelanjaan yang diberi nama 
Lux atau di masa lalu biasa disebut winkelcomplex Lux. Winkelcomplex adalah 
Bahasa Belanda yang artinya pusat perbelanjaan. Sebagai kompleks pusat 
perbelanjaan, banyak toko yang menempati area tersebut, salah satunya adalah 
Toko Semarang yang kemudian sekarang berubah menjadi Toko Avia.

Keberadaan pusat perbelanjaan kala itu tidak terlepas dari perkembangan 
pembangunan yang berada di Celaket dan Kayutangan. Pada masa kolonial 
Belanda, Celaket merupakan jalur poros Kotapraja (Gemeente) Malang, yang 
sekaligus tumbuh menjadi wilayah komersial dan perniagaan. Lokasinya 
yang strategis pada waktu itu, membuat Toko Avia (dulu masih bernama Toko 
Semarang) menjadi salah satu jujukan bagi orang-orang Eropa untuk berbelanja. 
Apalagi lokasi yang pas berada di pertigaan Jalan Kayutangan merupakan tempat 
pemberhentian dan berkumpulnya tentara Belanda. Mereka pada umumnya 
mengisi bekal dengan berbelanja di pusat perbelanjaan atau pertokoan Avia ini. 
Sementara warga Eropa yang tinggal di sekitar berbelanja kebutuhan sehari-
hari mereka di areal pertokoan ini. 
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Ketika masa pendudukan Jepang, toko ini masih tetap buka. Hanya 
saja, pembeli yang datang bukan lagi dari kalangan orang Eropa melainkan 
para serdadu Jepang. Toko ini memang tergolong lengkap pada masa itu, dan 
yang berbelanja pun dari kalangan tertentu karena berada di kompleks pusat 
perbelanjaan mewah. Hingga sekarang ini, bangunan Toko Avia tidak mengalami 
perubahan dalam fasadnya. Masih sama seperti pada masa kolonial. Kalau pun 
ada renovasi, sebatas pada interior saja tanpa mengubah bentuk aslinya.

Namun generasi ketiga pemilik Toko Avia mengungkapkan sejarah yang 
sedikit berbeda. Bahwa Toko Semarang dan Toko Avia dulunya merupakan toko 
yang berdampingan. Namun kemudian Toko Semarang dibeli oleh Toko Avia 
dalam rangka perluasan.

“Kalau ada yang mengatakan Toko Avia dulunya itu Toko Semarang 
ya tidak salah, karena Toko Semarang sekarang juga jadi Toko Avia. Tapi 
pemiliknya berbeda, dulu Toko Avia itu yang paling ujung saja, nah yang 
difoto itu hanya Toko Semarang saja,” kata Pengelola Toko Avia generasi 
ketiga, Yudianto Gunawan. Diungkapkannya, berdasar dari cerita sang ayah, 
dulunya Toko Avia tidak sebesar sekarang. Jadi Toko Avia saat ini terdiri dari 
beberapa toko yang ada di masa lalu. Menurutnya, dulu kawasan tersebut 
terdiri dari beragam pertokoan. Dari toko buku sampai dengan toko besi. 
Karena daerah tersebut, dahulu dibangun oleh Belanda sebagai pusat 
ekonomi baru.

“Dulu di sekitar Toko Avia ini, tokonya ada macam-macam. Ada yang 
grosir seperti kita. Tapi banyak yang pindah. Utamanya setiap ada gejolak 
pemerintahan, dari zaman Belanda, zaman Jepang lalu sekarang pemerintahan 
Indonesia,” terangnya. Dia menambahkan, lokasi Toko Avia dulu berada di 
bangunan paling ujung yang mengarah ke Polresta. Toko Avia didirikan pertama 
kali oleh kakek dari Yudianto Gunawan, Tjoeng Liong Hwa. Perkiraan masa 
pendiriannya sendiri sekitar tahun 1928 sampai dengan 1942, pada masa-masa 
akhir pemerintahan Belanda di Indonesia. Yang pasti adalah, Toko Avia dulunya 
memiliki nama Toko Xian.

“Dulu awal-awal berdiri namanya Toko Xian, tapi saat saya lahir tahun1984 
namanya sudah Toko Avia. Pergantian namanya itu kapan saya kurang tahu 
persis waktunya,” kata dia. Lebih lanjut, disebutkannya bahwa sejak awal 
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didirikan, Toko Avia merupakan toko grosir bahan-bahan kebutuhan pokok. 
Pendiri pertama Toko Avia yakni Tjoeng Liong Hwa diketahui telah meninggal 
pads 1982. Kemudian kepemilikan dan pengelolaan diambil alih oleh putranya 
yakni Tjoeng Anen Gunawan yang kini berusia 75 tahun. 

Hingga kini, Tjoeng Anen Gunawan masih merupakan pemilik dan pengelola 
utama dari Toko Avia. Ia dibantu oleh keempat anaknya, salah satunya adalah 
Yudianto Gunawan yang merupakan putra kedua. Bangunan bagian depan 
Toko Avia merupakan salah satu bagian yang masih orisinil sejak awal didirikan. 
“Makanya kalau lihat foto Toko Semarang itu tidak jauh beda, karena paling 
orisinil itu bagian luar. Untuk bagian dalam, utamanya dinding-dinding itu juga 
masih orisinil,” lanjutnya.

Dia mengatakan, arsitektur Toko Avia sendiri merupakan desain arsitektur 
zaman Belanda. Menurutnya, Belanda dahulu selalu memberikan karakteristik 
identifikasi bangunan pada setiap titik. Jadi bangunan yang berada di pertigaan 
dan bangunan yang berada di perempatan memiliki identifikasi tersendiri.

“Kawasan sini dulu katanya cluster ekonomi baru yang dibangun 
pemerintahan Belanda. Jadi dari jauh itu kelihatan, kalau bangunannya seperti 
Toko Avia ini pasti pertigaan,” ujarnya. Yudianto menambahkan, bahwa dulu 
kemungkinan beberapa toko yang kini menjadi Toko Avia dimiliki oleh sanak 
saudara atau orang yang saling dekat. Karena dahulu kompleks pertokoan 
dibangun pemerintah Belanda dalam satu kawasan sekaligus. Jadi sangat 
dimungkinkan pemilik toko-toko sebelumnya masih mempunyai hubungan 
keluarga atau kedekatan tersendiri.

“Dulu itu katanya kalau dalam satu kawasan pasti saling berhubungan, 
kemungkinan juga ada hubungan (kami) dengan pemilik Toko Semarang atau 
juga toko yang lain. Tapi karena kita melalui beberapa gejolak pemerintahan, 
mungkin ada yang pindah ke luar kota atau luar negeri,” sambungnya. Toko 
Avia menjadi satu-satunya toko yang bertahan sejak zaman Belanda, Yudianto 
menyebut bahwa keluarganya merasa memiliki hubungan baik dengan 
lingkungan di sekitar. Sejak dulu, disebutkannya bahwa tipikal orang Malang 
secara umum selalu baik dan menjaga kerukunan. “Kalau ditanya kenapa kita 
tetap bertahan, ya karena hubungan kita dengan lingkungan selalu baik. Tipikal 
orang Malang itu beda, selalu rukun,” pungkasnya.
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G. TOKO MEGARIA BATIK 

Masyarakat Malang sangat familiar dengan toko batik Megaria yang berada 
di Jalan Basuki Rahmat No 69 ini. Namun, mungkin tidak semua tahu bahwa 
gedung toko ini termasuk bangunan kuno yang didirikan pada 1920. Tidak 

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas menunjukkan, bangunan Toko Avia sudah 
mencapai umur lebih dari 100 tahun. Fungsi bangunan sampai 
saat ini dipergunakan sebagai toko sebagaimana fungsi bangunan 
tersebut di masa lalu. Nilai sejarah dan arsitekturalnya sangat bagus, 
dengan bentuk bangunan bergaya Romantiek. Terlihat dari ciri-ciri 
khas konsepnya yang lebih mengutamakan fungsional beratap datar 
dengan dinding melengkung. Bentuk bangunan melengkung dengan 
menara bergaya arsitektur modern awal, perpaduan dengan Art Deco 
pada lampu-lampunya. Bangunan Toko Avia memenuhi syarat secara 
teori, maka dapat diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.

Gambar 5.9. Toko Batik Megaria
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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hanya itu, sejarah pemilik bangunan ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. 
Dulu, toko ini diketahui sebagai toko kelontong milik tokoh penting Tionghoa di 
Malang, yaitu Siauw Giok Tjhan dan adiknya Siauw Giok Bie. Mereka disebutkan 
pernah tinggal di Malang. 

Siauw Giok Tjhan adalah tokoh penting dalam pembentukan Angkatan Muda 
Tionghoa (AMT), ia juga Ketua Umum Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan 
Indonesia (Baperki) yang didirikan 13 Maret 1954. Perjalanan karier Siauw Giok 
Tjhan juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi Menteri Negara, anggota BP KNIP, 
anggota parlemen RI Sementara, anggota DPR dari Pemilu 1955, dan anggota DPA. 

Saat memimpin Baperki, organisasi ini sempat mendirikan Universitas Res 
Publica diambil dari cuplikan pidato Soekarno yang berarti “untuk kepentingan 
umum”, yang dalam perjalanannya diubah menjadi Universitas Trisaksi hingga saat 
ini. Siauw Giok Tjhan meninggal di Belanda pada 20 November 1981, beberapa 
menit sebelum memberikan ceramah di Universitas Leiden.  Sementara itu, dalam 
perjalanan panjang lewat pergantian pemilik, rumah ini berubah wujud menjadi 
sebuah toko pakaian Megaria Batik, yang kini dimiliki oleh Roy Agustinus. 

H. BANGUNAN RUMAH DAN TOKO

Bangunan rumah dan toko (Ruko) ini terletak di Jalan  Basuki Rahmat Nomor 
31 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasinya berdekatan 
dengan gang 4 Kampung Kayutangan. Menurut beberapa responden dan 
catatan sejarah yang dikutip dari internet (Sumber: https://www.republika.co.id/

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas bahwa bangunan Toko Megaria sudah 
mencapai umur lebih dari 50 tahun, mendekati satu abad, tepatnya 
99 tahun. Bangunan di atas bergaya Arsitektur Nieuwe Bouwen 
dengan ciri-ciri: ruang sebagai volume bukan massa, menolak 
ornamen yang sengaja ditempel. Fungsi bangunan saat ini sebagai 
toko, yang memiliki nilai sejarah dan arsitektural bagus. Bangunan 
toko ini telah memenuhi syarat secara teori, maka dapat diusulkan 
sebagai bangunan destinasi wisata.
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berita/gaya-hidup/travelling/19/04/01/pp9adb459-rumah-namsin-ikon-wisata-
heritage-kajoetangan di akses pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 18.00 
WIB), Yehezkiel Jefferson ahli waris ruko tersebut menyebutkan bahwa ruko 
milik Namsin ini awalnya dibangun oleh orang Belanda bernama Van Doorene. 
Didirikan pada 1900-an, kemudian pada tahun 1924-1940 ruko ini dimiliki oleh 
keturunan bangsa Belanda bernama L.C. Verhey. 

Mereka menggunakan ruko ini sebagai tempat usaha dealer/suku 
cadang motor/mobil bernama l.c Verhey. Mereka menjual merek motor 
seperti Indian, Harley Davidson, Douglas, F.N, dan Ford. Keluarga L.C. 
Verhey menetap di ruko tersebut sampai Jepang datang ke Indonesia lalu 
kembali ke kampung halamannya, di Rotterdam. Setelah ditinggalkan oleh 
keluarga Verhey, ruko ini diambil oleh pemerintah Jepang sebagai tempat 
penyetoran upeti. 

Setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950-an bangunan ruko ini 
diambil alih oleh keturunan Tionghoa bernama Namsin. Ia lalu menjadikan 

Gambar 5.10. Bangunan Rumah dan Toko
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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rumah itu sebagai tempat produksi es lilin yang didistribusikan ke seluruh 
wilayah Kota Malang. Kala itu, di depan ruko Namsin juga digunakan untuk 
berjualan mesin jahit bermerek Singer. Sekitar 1975-an, keluarga Namsin mulai 
menjual ruko tersebut melalui makelar Wen Zhen. Dari makelar inilah, ruko 
dibeli oleh Siho Ismanto atau Liem Zhong Hoo lalu diperbaiki ke bentuk aslinya. 
Setelah wafat di 2006, ruko ini dikosongkan tapi tetap dirawat hingga kini oleh 
sang anak, Liem Ting Soen hingga sekarang. Bangunan ini berarsitektur Belanda 
dengan pintu warna cokelat.

I. BANGUNAN PABRIK ROKOK PT. BANYU BIRU

Pabrik ini terletak di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2 Kelurahan 
Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi pabrik ini berada di depan 
restoran Hongkong. Menurut beberapa responden dan catatan sejarah yang 
dikutip dari internet (Sumber: https://situsbudaya.id/pabrik-rokok-pt-banyu-biru-
malang. diakses pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 06.00 WIB), pabrik ini 
dibangun pada 1958. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui sejarah 
pabrik ini lebih detail. 

Kisah singkat masa lalu pabrik ini adalah, pemilik pabrik Soeryo Sutanto 
menyerahkan pengelolaan usaha tersebut kepada anak laki-lakinya yang 

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa, bangunan Rumah 
dan Toko ini sudah mencapai umur lebih dari satu abad. Fungsi 
bangunan sampai saat ini sebagai rumah sekaligus toko, nilai sejarah 
dan arsitekturalnya sangat bagus. Dengan bentuk bangunan bergaya 
Nieuwe Bouwen/International Style yang terlihat dari ciri-ciri khas 
konsepnya yaitu; ruang sebagai volume, volume bangunan bentuk 
kubus, atap bangunan datar, tidak ada ornamen sehingga terkesan 
bersih, fungsional, rectangular space yaitu ruang dengan bentukan 
persegi panjang, serta menggunakan warna lembut. Bangunan 
rumah dan toko ini telah memenuhi syarat secara teori, maka dapat 
diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.
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bernama Drs. Hendrawan Sutanto. Setelah pimpinan perusahaan dipegang oleh 
Hendrawan, perusahaan memperluas jenis produksi dengan membuat rokok 
sigaret filter atau dikenal dengan sigaret kretek mesin (SKM). 

Pada saat ini, perusahaan telah mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 
200-an orang. Terbagi pada dua pabrik dan menempati beberapa bagian. Usaha 
yang telah dijalankan ini mendapatkan izin usaha dari pemerintah dengan 
nomor Izin Usaha Tetap sesuai dengan Surat Keputusan (SK) No. 339/Dja/IUT-
1/Non-PMA PMSN/XI/90.

Sekarang ini, Pabrik Rokok PT. Banyu Biru Malang memproduksi dua jenis 
rokok, yaitu rokok kretek dan rokok filter dengan menggunakan 5 cap, di mana 
cap yang satu dengan yang lain mempunyai perbedaan, baik mengenai rasa, 
jenis pembungkusannya maupun harga. Rokok-rokok yang diproduksi oleh 
perusahaan rokok ini dilabeli dengan merek:  BB King Size, Harummanis Spesial 
12, Korvet Filter 12, Korvet Filter 16, Harummanis Super Star, dan Harummanis 
Super Merah.

Pabrik Rokok PT. Banyu Biru Malang memang tidak sebesar dan setenar 
dengan perusahaan rokok yang telah akrab di telinga seperti Sampoerna, 

Gambar 5.11. Bangunan Pabrik Rokok PT. Banyu Biru
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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Bentoel, Gudang Garam maupun Djarum. Akan tetapi dilihat dari pemasarannya, 
perusahaan rokok ini memiliki pangsa pasar tersendiri karena karakteristik 
penggemar rokok tersebut. Pemasaran rokok produksi PT. Banyu Biru telah 
merambah Palembang, Lampung, Sukabumi, Bandung, Garut, Pontianak, 
Banjarmasin, Palu, Manado, dan Mataram.

J. BANGUNAN TOKO MODERN 

Berada di Jl. Basuki Rahmat No. 46, toko milik Agus Tom Wijaya (Ko Atong) 
ini dibangun pada 1930. Sejak dulu Toko Modern dikenal masyarakat sebagai 
toko yang menjual sepatu kulit, sekaligus melayani reparasi sepatu. Usaha 
tersebut rupanya merupakan warisan turun temurun dari kakek dan orang 
tua Ko Atong (diperkirakan, usia Ko Atong saat ini 77 tahun). Sehingga fungsi 
bangunan ini sejak dibangun hingga sekarang tetaplah sama.

Tentu saja, Toko Modern sekarang harus bersaing dengan toko-toko sepatu 
yang dikemas lebih modern dan kekinian. Toko Modern yang harus berjuang 
keras melawan arus modernitas. Cukup ironis.

Toko ini dibangun dengan gaya khas kolonial Belanda dan tidak pernah 
berubah bentuk sejak dulu. Ada pintu pintu kayu besar yang terlihat kokoh dengan 
penutup etalase toko yang juga dibuat dari bahan kayu yang dipasang satu per satu. 

hun. Fungsi bangunan sampai saat ini sebagai pabrik, dengan 
nilai sejarah dan arsitektural bagus. Bentuk bangunan berga-
ya Nieuwe Bouwen/International Style yang terlihat dari ciri-ciri 
khas konsep itu, di antaranya: ruang sebagai volume, volume 
bangunan bentuk kubus, atap bangunan datar, tidak ada or-
namen sehingga terkesan bersih. Bangunan pabrik rokok PT. 
Banyu Biru ini telah memenuhi syarat secara teori, maka dapat 
diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas, bangunan Pabrik Rokok PT. Banyu 
Biru sudah mencapai umur lebih dari 50 tahun, tepatnya 61 ta-
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K. TOKO RIANG

Toko milik almarhum Harwanto ini berada di Jl. Basuki Rahmat No 14. 
Berupa rumah kuno dengan empat lantai yang dibangun pada 1923. Sejak dulu, 
bangunan ini menjadi toko usaha kuliner jajanan tradisional, yakni pohong dan 
jemblem. Pemilik bangunan saat ini tidak lagi tinggal di sana, hanya penjaga 
kepercayaan keluarga, Endah Sumarni yang menempati bangunan itu. Seluruh 
keluarga sang pemilik, almarhum Harwanto berpencar ke luar kota. Hanya satu 
keturunan ada di Malang dan menjadi dokter. 

Gambar 5.12. Toko Modern. 
Sumber: Kajian Lapangan (2019) 

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas bahwa bangunan Toko Modern sudah 
mencapai umur lebih dari 50 tahun atau 89 tahun. Fungsi bangunan 
sampai saat ini sebagai toko. Bangunan di atas bergaya Arsitektur 
Nieuwe Bouwen dengan ciri-ciri: fungsional, atap bangunan 
datar, adanya sudut-sudut bundar. Bangunan Toko Modern telah 
memenuhi syarat secara teori, maka dapat diusulkan sebagai 
bangunan destinasi wisata.
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Rumah bergaya khas kolonial ini memiliki berbagai foto kenangan lawas 
yang dipajang di dalam, seperti foto toko pada zaman gerilya dan kolonial. 
Pengunjung pun seakan diajak bernostalgia ke masa lalu. Rupa bangunan tidak 
pernah diubah sama sekali sejak berdiri.

RINGKASAN

Dari deskripsi di atas bahwa bangunan rumah dan Toko Riang 
sudah mencapai umur mendetati satu abad, atau tepatnya 96 tahun. 
Bangunan di atas bergaya Arsitektur Nieuwe Bouwen dengan ciri-
ciri: ada sudut-sudut bundar, menggunakan skala manusia dan 
volume bangunan berbentuk kubus. Fungsi bangunan sampai saat 
ini sebagai rumah dan toko, nilai sejarah dan arsitekturalnya cukup 
bagus. Bangunan toko ini telah memenuhi syarat secara teori, maka 
dapat diusulkan sebagai bangunan destinasi wisata.

Gambar 5.13. Toko Riang.
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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RINGKASAN
Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa bangunan Toko 

Taman Tembakau sudah mencapai umur 90 tahun. Fungsi bangunan 
sampai saat ini sebagai toko, Bangunan di atas bergaya Arsitektur 
Nieuwe Bouwen dengan ciri-ciri: bentuk mengikuti karakter bahan, 
menggunakan warna-warna lembut dan fungsional. Nilai sejarah 
dan arsitekturalnya bagus. Bangunan toko ini telah memenuhi 
syarat secara teori, maka dapat diusulkan sebagai bangunan 
destinasi wisata.

L. TOKO TAMAN TEMBAKAU

Berada di Jalan Basuki Rahmat No 24 F, toko ini merupakan bangunan 
kuno yang sudah berdiri sejak 90 tahun lalu (1929). Sejak saat itu, toko ini sudah 
merupakan tempat menjual produk-produk tembakau. Mulai rokok bermacam 
merek, rokok linting, cerutu, tembakau linting, hingga pipa tembakau terbuat 
dari kayu juga dijual. Toko ini menjadi jujukan perokok yang tidak puas dengan 
rokok putih yang digemari anak-anak muda zaman sekarang. 

Pemilik toko itu sekarang adalah Maria dan kerap dipanggil Oma Maria 
oleh para pelanggan dan warga sekitar yang mengenalnya. Ia merupakan 
pemilik generasi ketiga.

Gambar 5.14. Toko Taman Tembakau
Sumber: Kajian Lapangan (2019) 
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M. GEDUNG MILIK BNI KANWIL MALANG 

Bangunan cagar budaya milik BNI Kanwil Malang ini diperkirakan 
dibangun pada 1936, sepuluh tahun sebelum bank milik pemerintah itu lahir. 
Melihat bentuk dan desain bangunan dengan etalase besar di bagian depan, 
diperkirakan dulunya bangunan itu merupakan sebuah toko. Apalagi area dalam 
gedung bagian depan dibuat luas tanpa sekat, khas bentuk toko untuk menaruh 
aneka produk dan barang yang dijual untuk pelanggan. Langit-langitnya cukup 
tinggi sehingga terkesan lapang dengan sirkulasi udara bagus. Bagian belakang 
bangunan ada ruangan-ruangan kecil dan kamar mandi. 

Gambar 5.15. Gedung Milik BNI Kanwil Malang
Sumber: Kajian Lapangan (2019) 



151Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

Menurut CEO BNI Kanwil Malang Wiwi Suprihatno, bangunan tersebut 
akan diperuntukkan sebagai ruang nasabah prioritas. BNI akan melakukan 
renovasi sesuai kebutuhan setelah melakukan komunikasi dan konsultasi 
dengan Pemkot Malang. 

“Dan Pemda dalam hal ini Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pun mengawal terus 
dan mendampingi,” tegas Wiwi, seperti dilansir Malang Post (https://malang-post.
com/berita/detail/renovasi-cagar-budaya-tirulah-bni-46-dan-altara). 

Wiwi mengatakan, BNI sudah mengetahui bahwa gedung yang hendak 
dijadikan operasional bank tersebut berusia lebih dari 50 tahun. Atas dasar itu 
tim desain langsung diminta turun berkonsultasi, untuk mengetahui apa saja 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada aktivitas perombakan gedung cagar.

Bangunan cagar budaya memang tidak boleh dirombak total. Hanya 40 
persen bagian saja yang bisa diubah, tampak depan tidak boleh diubah dan 
harus mendapatkan rekomendasi dulu dari TACB. “Kami pahami aturan dan 
memang dari manajemen BNI ada pemahaman soal pelestarian budaya. BNI 
sendiri juga berdiri sejak 1946, barang-barang aset kami juga ada yang masuk 
barang kuno. Jadi semangat untuk pelestarian memang sudah ada ,” papar Wiwi.

RINGKASAN
Bangunan milik BNI Kanwil Malang ini berusia lebih dari 50 

tahun, tepatnya berusia 84 tahun. Fungsi bangunan masih bagus, 
kondisi bangunan pun terlihat kokoh dan terawat. Bangunan ini 
termasuk gaya Amsterdam School dengan ciri-ciri menggunakan 
batu bata sebagai bahan utama, plesteran dekoratif, terdapat 
unsur pahatan di atas pintu atau jendela dan adanya dekoratif 
garis vertikal. 

Oleh karena itu, bangunan milik BNI Kanwil Malang ini telah 
memenuhi syarat secara teori, maka dapat diusulkan sebagai 
bangunan destinasi wisata.
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5.3.4. Analisis Potensi Wisata Bangunan Kolonial 

Tabel: 5.2. Tabel Analisis Kualitatif Studi Komparatif
Sumber: Analisis (2019)

NAMA BANGUNAN TAHUN  LOKASI ARSITEK KELAYAKAN SEBAGAI DESTINASI WISATA

Pabrik Rokok 1958 Jl. Arif Rahman Tidak diketahui 1. Keunikan desain bentuk kotak

PT. Banyu Biru  Hakim No. 2  2. Gaya Arsitektur Nieuwe Bouwen/

     International Style

    3. Fungsi bangunan Pabrik

Rumah Toko 1900 Jl.  Basuki Tidak diketahui 1. Keunikan desain bentuk kotak

  Rahmat, N0. 31  2. Gaya Arsitektur Nieuwe Bouwen/

    International Style

    3. Fungsi bangunan Rumah dan Toko

Toko Modern  1930 Jl.  Basuki  Tidak diketahui 1. Fungsi bangunan toko

  Rahmat No. 46 

Toko Riang 1923 Jl.  Basuki Tidak diketahui 1. Fungsi Fungsi bangunan toko

  Rahmat No. 14  

Toko Megaria Batik 1920 Jl.  Basuki Tidak diketahui 1. Fungsi Fungsi bangunan toko

  Rahmat No. 69  2. Bergaya Arsitektur Nieuwe Bouwen

    3. Keunikan desain bentuk kotak

Toko Taman 1929 Jl.  Basuki F Tidak diketahui 1.Fungsi Fungsi bangunan toko

Tembakau  Rahmat No. 24

Toko AVIA 1910 Jl. Jaksa Agung Tidak diketahui 1. Keunikan desain bentuk melengkung

  Suprapto, No. 1B  2. Gaya ArsitekturRomantiek

    3. Fungsi bangunan Toko

Kantor PLN 1930 Jl.  Basuki Tidak diketahui 1. Keunikan desain bentuk kotak

  Rahmat, No. 100  2. Gaya Arsitektur Nieuwe Bouwen/

     International Style

    3. Fungsi bangunan Kantor

Toko Oen 1930 Jl.  Basuki Tidak diketahui 1. Keunikan desain bentuk kotak

  Rahmat, No. 5  2. Gaya Arsitektur Art Deco

    3. Fungsi bangunan Restoran

Kantor Bank 1936 Jl. Semeru, No. 3 Karel Bos 1. Keunikan desain bentuk kotak

Commonwealth    2. Gaya Arsitektur Nieuwe Bouwen/

     International Style

    3. Fungsi bangunan Kantor

Gereja Hati 1905 Jl.  Basuki Marius J. Hulswit 1. Keunikan desain bentuk kotak lancip

Kudus Kayutangan  Rahmat, No.16  2. Gaya Arsitektur Neo-Gothic

    3. Fungsi bangunan Gereja

Hotel Riche 1933 Jl.  Basuki Tidak diketahui 1. Keunikan desain bentuk kotak

  Rahmat, No. 01  2. Gaya Arsitektur Art Deco

    3. Fungsi bangunan Penginapan
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5.3.5. Deskripsi Potensi Wisata Kuliner di Jalan Basuki Rahmat Kayutangan

A. ES KRIM TOKO OEN

Es krim merupakan makanan yang bisa ditemui di hampir banyak tempat. 
Namun es krim di Toko Oen berbeda. Es krim legendaris resep Liem Gien Nio ini 
dibuat dari bahan-bahan alami dan tanpa 
diberi bahan pengawet, seh-
ingga terjamin keasliann-
ya. Karena itu es krim 
ini gampang mencair 
sesaat setelah disa-
jikan. Toko Oen 
sendiri menamai es 
krim ini dengan Old 
Fashion Ice Cream. 
Satu skup es krim di 
Toko Oen

Ada banyak varian 
es krim yang ditawarkan. 
Mulai dari rasa coklat, vanilla, 
dan tutti frutti. Banana Split misalnya, 
terdiri dari tiga scoop es krim rasa coklat, vanila dan stroberi dengan satu buah 
pisang dibelah di kanan-kirinya. Ada juga es krim gula jawa yang membuat 
banyak pelanggan penasaran dengan rasanya. Satu scoop es krim dibandrol 
dengan harga Rp 25 ribu, namun untuk Banana Split dengan tiga scoop es krim, 
pelanggan hanya perlu membayar Rp 60 ribu.

Sebagai restoran yang menjadi jujukan wisatawan, Toko Oen bisa dikatakan 
tidak pernah tutup. Bahkan saat lebaran sekalipun, ketika banyak restoran libur, 
Toko Oen tetap buka, sehingga pelanggan tetap dapat menikmati es krim lezat 
dan nikmat ini.

Manajer Toko Oen, Pieter Siswono mengatakan, banyak warung atau 
tempat kuliner lain tidak beroperasi saat lebaran, padahal di masa itu, banyak 
juga kunjungan ke Kota Malang. Yang tentu saja mereka juga berburu dan 
membutuhkan kuliner.
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B. SATE GEBUG

Satu gebug ini dapat diperoleh di tempat makan legendaris Warung Sate Gebug 
yang berada di di Jalan  Basuki Rahmat 113 A Kayutangan. Rasanya lezat dan gurih 
deng an citarasa sedikit manis. Dagingnya empuk sekali, sehingga memudahkan untuk 
mengunyahnya. Satu tusuk sate gebug berukuran jumbo dibandrol dengan harga Rp 
25 ribu, sedangkan sate gebug tanpa lemak Rp 30 ribu. Sate gebug ini makin nikmat 
disantap dengan menu sup yang disediakan, yang dibandrol Rp 15 ribu.

Warung Sate Gebug berukuran 7x8 meter itu tidak jauh beda dari warung 
pada umumnya, namun saat masuk ke dalam, ada bangunan bekas peninggalan 
Belanda yang masih berdiri kokoh. Bangunan itu sekarang dijadikan tempat 
untuk meracik masakan yang disajikan kepada pengunjung. Dulu, bangunan 
persegi empat seluas 3x3 meter itulah yang dijadikan tempat berjualan. Seiring 
dengan berjalannya waktu, warung mulai dilengkapi dengan serambi untuk 
kenyamanan pengunjung saat menikmati makanan.

Terdapat empat menu masakan yang disediakan di warung tersebut. Yakni 
sop, soto, rawon dan sate gebug. Semuanya berbahan daging sapi. Cita rasa 
yang khas dan berkualitas membuat warung itu tetap diminati banyak orang. 
Saat ini, warung itu dikelola oleh generasi ke-3.

Warung itu didirikan pada 1920. Di masa itu, pasangan suami istri Yahmon dan 
Karbuwati membeli bangunan itu dari pemilik awal orang Belanda. Bangunan itu 
semula berfungsi sebagai tempat penjualan es. Setelah dibeli, Yahmon sekeluarga 
lantas menjadikannya sebagai tempat berjualan sate. Pada 1980, Yahmon mening-
gal dan Karbuwati menggantikan berjualan sebelum akhirnya menurunkan usaha 
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itu kepada anaknya, Tjipto Sugiono pada 1989.

Tjipto mengelola warung itu bersama istrinya Rusni Yati Badare. Pada tahun 
2017, Tjipto meninggal dunia sehingga warung itu dikelola oleh istri serta anaknya, 
Achmad Kabir yang merupakan generasi ke-3. Rahasia kelezatan sate gebug ini 
bukan terletak pada resep rahasia turun temurun. Bahkan Achmad Kabir mengaku 
tidak pernah mendapatkan resep khusus dari orang tuanya. Ia dididik sejak kelas 
2 SD untuk masuk dapur. Diajak berbelanja, memilih bahan berkualitas dan mulai 
belajar memasak sesuai standar Warung Sate Gebug.  Bahan berkualitas itulah 
yang menjaga supaya cita rasa tetap khas dan tidak mengecewakan pengunjung.

Warung Sate Gebug mengambil bahan utama daging dari empat penyalur 
langganan yang dinilai menyediakan daging berkualitas. Daging lulur dalam lah 
yang dipilih sebagai bahan sate gebug. Jika bahan berkualitas itu tidak tersedia, 
Achmad Kabir akan menutup warungnya, supaya pelanggan tidak kecewa.

5.3.6. Deskripsi Potensi Wisata Budaya di Jalan Basuki Rahmat Kayutangan

A. OEKLAM-OEKLAM HERITAGE KAJOETANGAN 

Pemerintah Kota Malang menetapkan Kampung Kayutangan sebagai 
kawasan budaya (heritage), Radar Malang (2019). Di waktu hampir bersamaan, 
Pemkot Malang juga menetapkan 32 bangunan yang tersebar di Kota Malang 
sebagai cagar budaya, setelah melalui usulan, penelitian dan kurasi bangunan 
yang dilakukan oleh Tim Cagar Budaya Kota. Empat di antara 32 bangunan 
tersebut ada di wilayah Kayutangan, yaitu bangunan Commonwealth Bank, 
bangunan PLN, Gereja Hati Kudus Yesus, dan bangunan Toko Oen. 

Melihat potensi heritage yang ada di Kampung Kayutangan, masyarakat 
peduli cagar budaya yang tergabung dalam Malang Raya Heritage (MRH) 
yang diketuai Imawan Mashuri menginisiasi acara Oeklam-Oeklam Heritage 
Kajoetangan, 30-31 Agustus 2019. Acara ini digelar di sepanjang Jalan Basuki 
Rahmat mulai Hotel Riche sampai batas perempatan Basuki Rahmat. Konsep 
Oeklam-Oeklam Heritage Kajoetangan ini dibagi menjadi empat zona yang 
masing-masing menawarkan keunikan tersendiri. 

Zona satu yang ada di depan gedung BNI merupakan kawasan pagelaran 
pameran foto dan lukisan heritage, lalu zona dua merupakan area pertunjukan 
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layar tancap berada di depan Outside Broadcasting (OB) Van Arema TV yang 
memutar film-film zaman dahulu dan film masa kini bertema kemerdekaan dan 
kepahlawanan. Kemudian zona tiga adalah zona utama di mana pengunjung bisa 
menelusuri peninggalan-peninggalan budaya dan sejarah Kayutangan di masa lalu. 
Terakhir, zona empat berada di DiLO Telkom berisi talkshow. Selain empat zona itu, 
masih ada pula kegiatan menarik lainnya, ada bedah buku dan lomba Agustusan 
yang diwujudkan dalam aneka permainan tradisional hingga pertunjukan musik 
dan fashion show yang digelar di sepanjang Koridor Kayutangan, maupun di gang-
gang masuk ke Kampung Kayutangan. Sungguh menarik. 

Kegiatan Oeklam-Oeklam Heritage Kajoetangan ini mendapat apresiasi 
dan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Kota Malang dan bahkan dari 
Pemkot Batu. Bahkan Wali Kota Malang Sutiaji juga menetapkan Kayutangan 
sebagai ibu kota heritage untuk wilayah Malang Raya. Kayutangan dipilih dan 
dianggap layak karena lokasinya strategis, berada di pusat kota, dekat dengan 
area perkantoran, pemerintahan, dan perdagangan, serta tentu saja tingginya nilai 
sejarah yang dimiliki kawasan ini. Kebijakan tersebut setidaknya menunjukkan 
keseriusan pemerintah dalam mengembangkan wisata sejarah di Kota Malang.  

Deklarasikan Kayutangan sebagai ibukota heritage di Malang Raya 
dilakukan Wali Kota Malang Sutiaji bersama dengan Wali Kota Batu Dewanti 
Rumpoko, lewat penandatanganan komitmen bersama saat pembukaan 
Oeklam-Oeklam Heritage Kajoetangan (Malang Post, 2019). 

Gambar 5.16. Deklarasi Wali Kota Malang Sutiaji, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjadikan 
Kayutangan sebagai ibukota heritage Malang Raya.

Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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Wali Kota Malang Sutiaji dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko 
mendeklarasikan Kayutangan sebagai ibukota heritage di Malang Raya.

Kayutangan memang dapat dikatakan sebagai kawasan bersejarah karena 
pada era kolonial Belanda, kawasan ini menjadi jalan pusat. Hal ini dibuktikan 
dengan peninggalan yang sekarang dapat ditemui di kawasan ini, yaitu 
bangunan-bangunan peninggalan Belanda masih dipertahankan bentuk aslinya 
terutama bentuk asli rumah di perkampungan Kayutangan (Khakim, 2019). 

Pelaksanaan perdana Oeklam Oeklam Heritage Kajoetangan sukses 
memperkenalkan kawasan Kayutangan kepada masyarakat luas. Pengunjung 
yang mengeksplorasi stand-stand di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang 
menghadirkan kisah sejarah, budaya, spot foto dan kuliner di sepanjang koridor 
Kayutangan itu, secara otomatis juga menyempatkan diri melakukan eksplorasi 
ke dalam area Kampung Kayutangan. 

Inisiator event Imawan Mashuri mengatakan, Oeklam-Oeklam Heritage 
Kajoetangan merupakan wujud komitmen dalam melestarikan warisan budaya. 
Melihat antusiasme masyarakat dan seluruh komponen yang berpartisipasi 
menyukseskan acara, dia dan komunitas Malang Raya Heritage siap melaksanakan 
kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya. Dia juga berharap Oeklam-Oeklam 
Heritage Kajoetangan masuk dalam calendar event Pemerintah Kota Malang. 

Harapan tersebut rupanya bergayung sambut dengan komitmen 
Wali Kota Malang Sutiaji. Saat memberi sambutan, Sutiaji menyampaikan 
rencana pembangunan Kawasan Kayutangan sebagai koridor utama wisata 
heritage di Malang Raya yang ditargetkan selesai pada 2020. Pemerintah 
Kota Malang mengalokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 
sebesar Rp 16 miliar untuk  membangun kawasan Kayutangan, mulai dari 
depan kantor PLN hingga sepanjang Jalan Basuki Rahmat (Malang Post, 
2019). Rencananya, akan dibangun trotoar lebih luas untuk display sederet 
karya kreatif arek-arek Malang.

Sementara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, peresmian 
Kayutangan sebagai wisata heritage membuat  lengkap pariwisata yang ada 
di Malang Raya. Ia menjelaskan, Kota Batu memiliki wisata alam dan wisata 
buatan, Kabupaten Malang mengandalkan pantai dan wisata alam, dan Kota 
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Malang bisa dengan wisata heritage dan kuliner. 

B. FESTIVAL MBOIS 

Sukses Oeklam-Oeklam Heritage Kajoetangan rupanya memberikan inspirasi 
pada pengelola event untuk menggelar kegiatan di koridor Kayutangan. Event 
kedua di area ini adalah Festival Mbois 4 pada 9-10 November 2019. Event Festival 
Mbois sebelumnya lebih 
banyak digelar di dalam hotel 
atau indoor. 

Festival Mbois 2019 dii-
kuti kurang lebih 30 komu-
nitas ekonomi kreatif dan 30 
stan usaha mulai dari kulin-
er, kria, dan fashion. Acara 
dibuka dengan manis oleh 
penampilan komunitas-ko-
munitas seni. Selama dua hari 
pelaksanaan ada  penampilan lain dari parade band pelajar, community show, 
flashmob performance partisipasi Rumah Seni Budaya Singhasari dan Sanggar 

Gambar 5.17. Partisipasi ITN Malang dalam Oeklam-
Oeklam Heritage Kajoetangan.

Sumber: Kajian Lapangan (2019)

Gambar 5.18. Kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Festival Mbois
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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Beksa Ahli Madya, game experience, dan grand show.

Mengusung tema ‘The Power of Collaboration Legacy’, menurut Ketua Panitia 
Festival Mbois 4 Alfan Saputra, event ini menjadi ajang pamer bagi pelaku 
ekonomi kreatif untuk mengenalkan berbagai produknya kepada masyarakat 
Kota Malang. Alfan melanjutkan, Festival Mbois 4 bukan hanya bersifat 
perayaan atau festival semata, tapi menjadi kolaborasi nyata dari prinsip 3C 
yakni connecting, collaborating dan commerce. Yaitu bagaimana pelaku ekraf dan 
masyarakat bisa terkoneksi, berkolaborasi dan kemudian terpasarkan.

Sebagai dukungan terhadap Festival Mbois, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil 
Dardak pun hadir dalam penutupan event tahunan tersebut. (Lihat Gambar 5.18.)

5.4. Kawasan Penelitian Skala Mikro 

Kawasan penelitian skala mikro dilakukan pada area dalam Kampung 
Kayutangan. Elemen-elemen yang berpotensi dijadikan sebagai destinasi 
wisata pada area ini adalah bangunan, kuliner, aktivitas budaya dan lain-lain 
yang berada di dalam Kampung Kayutangan. (Lihat Gambar 5.19.B Peta Kawasan 
Penelitian Skala Mikro).

Gambar 5.19.B. Peta Kawasan Penelitian Skala 
Mikro. Sumber: Rizaldi et.all.,(2010), diolah 

peneliti (2019).

Gambar 5.19.A. Peta Penggunaan Lahan 
(landuse). Sumber: Rizaldi et.all., (2010), diolah 

peneliti (2019)
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5.5. Deskripsi Potensi Wisata pada Skala Mikro 

Mengacu pada gambar 5.19.B dan berdasarkan pengamatan peneliti, 
wawancara dengan beberapa responden, serta sumber-sumber lain seperti 
berita-berita di media online, artikel yang ditulis resmi oleh para peneliti 
dan pemerhati Kampung Heritage Kayutangan ditemukan bahwa, kawasan 
Kampung Kayutangan ini memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai 
destinasi wisata adalah: 

1 Koridor/gang dalam kampung; 

2 Sungai/kali yang ada didalam kampung Kayutangan; 

3 Tangga seribu dengan jumlah anak tangga yang banyak di kampung 
Kayutangan; 

4 Bangunan peninggalan Belanda baik berupa rumah tinggal, galeri-
galeri, makam, pasar, masjid, penanda saluran air dan lain-lain; 

5 Kuliner; 

6 Aktivitas sosial budaya; serta 

7 Spot-spot open space.

5.6. Deskripsi Potensi Wisata Kampung Heritage Kayutangan 

5.6.1. Deskripsi Wisata Open Space dan Sculpture 

A. GANG KAMPUNG KAYUTANGAN

Memasuki kawasan Kampung Heritage Kayutangan bisa dilalui dari empat 
sisi, yakni dari Jalan Basuki Rahmat Gang IV, Jalan Basuki Rahmad Gang VI, 
Jalan AR Hakim (Gang Talun), dan Gang Semeru. Diperkirakan empat jalan 
yang saling terhubung tersebut sudah ada sejak tahun 1800an sesuai pintu air. 
Terbentuknya gang ini berkaitan pula dengan sejarah terbentuknya Kampung 
Kayutangan yang berasal dari hutan dengan kampung kecil. Penduduk tersebut 
lantas membuat jalan setapak menuju satu tempat ke tempat lainnya.
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Menurut Ketua Pokdarwis 
Rizal Fahmi, Kampung Kayutangan, 
dulu, masing-masing gang memiliki 
aktivitas yang cukup padat dan 
banyak dikunjungi masyarakat 
setempat. Misalnya saja akses utama 
menuju Kampung Kayutangan yakni 
gang Talun. Di gang ini, sekitar tahun 
1960an masyarakat memadati 
jalanan untuk membeli beragam 
barang bekas atau rombengan.

Gang Talun dulu menjadi 
pusat perekonomian dan yang 
menghidupkan aktivitas di jalan 
adalah banyaknya penjual barang-
barang bekas atau rombengan mulai 
dari baju dan perkakas lainnya. 
Saking ramainya pembeli, bahkan 
para penjual bisa membeli rumah 
di kawasan Kampung Kayutangan 
dan sampai saat ini menjadi rumah 
tinggal. Pusat pembelian barang 
rombeng ini mulai berkurang sekitar 
tahun 1975an karena pabrik baju 
baru sudah mulai ada. Aktivitas 
ini benar-benar hilang tanpa jejak 
diperkirakan di era 1980an.

Begitupun di Jalan Basuki 
Rahmat Gang IV yang paling 
menonjol adalah adanya sebuah 
warung bernama Nyiksun yang 
ramai dikunjungi. Di sana ada 
aktivitas penyembelihan sapi (jagal), 
hingga adanya kuliner sate gule 
jowo Kayutangan yang diakui oleh 

Gambar 5.20. Pintu Masuk ke dalam 
Kampung Kayutangan

Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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masyarakat memiliki cita rasa yang sangat enak. Namun sekarang ini, semua hal 
tersebut tinggal menjadi kenangan dan ingatan bagi warga kawasan ini.

Sementara di Jalan Basuki Rahmat Gang VI, meninggalkan sejarah 
berdirinya sebuah pabrik sandal berbahan kayu di tahun 1960an. Sandal kayu 
tersebut mulai ditinggalkan peminatnya sekitar 1985 dan tak lagi terlihat 
wujudnya saat ini.

Di masa sekarang, jalan-jalan di gang Kampung kayutangan disulap menjadi 
jalan penuh spot untuk selfie. Ada papan bertuliskan Kampung Heritage 
Kayutangan, sepeda ontel yang diletakkan di beberapa sudut jalan, dan bahkan 
disiapkan kursi-kursi yang dapat dimanfaatkan pengunjung sebagai properti 
selfie. 

Di beberapa sisi juga terdapat lampu-lampu taman kuno. Lampu ini hampir 
menghiasi seluruh sudut kampung dan disusun dengan jarak kurang lebih 1,5 
meter, khususnya di spot foto yang paling ikonik seperti latar ombo. Agar tak 
bingung menyusuri setiap bagian Kampung Kayutangan ini, pengelola sudah 
memberikan papan informasi di setiap sudut gang.

B. SUNGAI/KALI SUKUN 

Kampung Kayutangan merupa-
kan kampung yang dikelilingi sungai-
sungai. Menurut responden, terdapat 
tiga sungai yang mengitari Kampung 
Kayutangan. Sungai Brantas, Sungai 
Sukun dan Sungai Rolak. Panjang 
dari sungai yang melewati Kampung 
Kayutangan melintang dari utara 
kampung di Jalan Semeru hingga 
selatan di Jalan AR Hakim. 

Sistem irigasi tersebut diperkira-
kan dibangun pada 1800-an atau bah-
kan jauh sebelum itu, karena menurut 
responden, jauh sebelum Belanda 
datang, Kampung Kayutang an adalah 

Gambar 5.21. Sungai melintasi Kampung 
Kayutangan

Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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sebuah kebun atau sawah yang dimiliki masyarakat setempat. Maka sistem iri-
gasi sudah ada dan dibutuhkan untuk mengairi kebun-kebun di situ. Akan teta-
pi, saat Belanda datang dan dengan ilmu serta teknologinya, dibentuklah sistem 
irigasi yang lebih baik. 

Saat ini, sungai yang ada di Kampung Kayutangan ini bisa menjadi spot 
wisata dengan penambahan elemen-elemen baru seperti lampu-lampu yang 
dipasang di pinggir sungai. Suasana petang hingga malam hari dengan lampu 
yang ada membuat suasana di sekitar sungai makin terasa asik. 

C. TANGGA SERIBU

Tangga ini tidak memiliki 1.000 
anak tangga. Bahkan 100 pun tidak. 
Akan tetapi, posisi tangga memang 
terlihat sangat curam dan menukik ke 
bawah. Begitu pula ketika naik, pen-
gunjung seakan sedang naik gunung. 
Tangga Seribu merupakan salah satu 
struktur bangunan yang sudah ada 
sejak Kampung Kayutangan berdiri 
di Zaman Kolonial Belanda. 

Menurut responden, tangga ini 
dulunya adalah tangga penghubung 
antara jalan utama dengan Kampung 
Kayutangan. Jika dilihat saat ini, jalan 
ini mengarahkan pengunjung kelu-
ar menuju kawasan Jalan Semeru. 
Menurut responden Mila Kurniawa-
ti dan catatan sejarah yang dikutip 
dari internet (Sumber: https://radar-
malang.id/tangga-seribu-destina-
si-wisata-baru-di-kampung-kayu-tan-
gan-malang. diakses pada hari Rabu, 
30 Oktober 2019, pukul 06.00 WIB), 
awalnya tangga ini bernama “Tangga 

Gambar 5.22. Tangga Seribu
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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Dorowati”, tapi sekarang lebih dikenal dengan tangga seribu. 

Perubahan itu disebabkan celetukan mahasiswa IKIP Budi Utomo yang tiap 
hari berjalan lewat tangga tersebut. Mereka sering mengeluh capek karena naik 
“tangga seribu”. Akhirnya, tangga itu sekarang lebih dikenal dengan Tangga Seribu. 

Saat masuk lewat jalan ini, Tangga Seribu langsung mengarahkan 
pengunjung menuju jembatan kecil, kemudian ke kawasan permukiman 
Kampung Kayutangan. Tangga ini menjadi jalan alternatif bagi warga yang 
sehari-harinya bekerja sebagai pegawai di gedung pemerintahan Kota Madya 
Malang dulu (Gedung Balai Kota Malang saat ini). Rumah dinas pegawai 
pemerintahan dulunya ada di ujung tangga ini ke arah kawasan Jalan Welirang.

Dulu, warga perumahan yang juga pegawai pemerintahan suka 
memanfaatkan jalur melalui Tangga Seribu untuk pergi ke Pasar Krempyeng 
yang berada di tengah Kampung Kayutangan.

D. TEROWONGAN IRIGASI

Terowongan Irigasi buatan Belanda ini dapat dilihat ketika menoleh ke 
bawah Jembatan Skabrom (Semeru-Kayutangan-Bromo). Tepatnya berada 
Jalan Semeru (samping toko kue Pia Mangkok). Terowongan ini merupakan 
bagian dari struktur jembatan tersebut. Awal dibuat diperkirakan pada Tahun 

Gambar 5.23. Terowongan Irigasi buatan Belanda
Sumber: Kajian Lapangan (2019)
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1800, saat akses-akses jalan sedang dikembangkan pemerintah kolonial 
Belanda. 

Jembatan Skabrom dibuat untuk menghubungkan kawasan permukiman 
saat itu yang sudah berada di Kayutangan kemudian Ijen (kawasan elit Belanda) 
dengan pusat kawasan transportasi di zaman tersebut, yakni Stasiun Kotalama 
dan Kotabaru. Di bawah jembatan tentu ada struktur penopang, terowongan 
itulah yang kemudian dibuat. Terowongan ini sekarang menarik dibuat spot 
selfie. Di bawahnya mengalir Kali Sukun. 

Usai jembatan dibuat, akses jalan semakin mudah dari kawasan permukiman 
(Kampung Kayutangan) menuju pusat kota pemerintahan (Kawasan Tugu), juga 
ke kawasan stasiun. Jika ditelusuri sampai ke arah timur bisa dijumpai satu lagi 
terowongan dengan bentuk identik dengan terowongan Jembatan Skabrom. 
Tepatnya di kawasan Jalan Kawi. Tapi sayangnya, terowongan ini sudah tak bisa 
diakses karena terutup bangunan. 

Terowongan irigasi ini juga menghubungkan Kampung Kayutangan dengan 
Kali Krangkeng. Kali Krankeng atau biasa juga disebut Kali Slayer yang juga 
menjadi kali yang mengelilingi Kampung Kayutangan. Terowongan irigasi 
Skabrom, menurut responden juga sempat menjadi tempat bersembunyi 
pejuang saat agresi militer II. Karena menghubungkan perkampungan dengan 
arteri-arteri jalan utama Kota Malang. 

E. PINTU AIR ROLAK

Salah satu peninggalan sejarah lainnya di Kampung Heritage Kayutangan 
adalah Pintu Air Rolak yang terdapat di Jalan Jendral Basuki Rahmat gang VI, 
Kota Malang. 

Ketika memasuki gapura, di sebelah kiri terdapat sebuah ruang kecil yang 
tertutup pagar besi. Itulah Pintu Air Rolak yang sering dijadikan saluran irigasi 
pada masa penjajahan Belanda. Bahkan selama empat tahun terakhir, ketika 
hujan tiba, saluran tersebut masih bermanfaat untuk mengurangi banjir.

Anggota Kelompok Sadar Wisata, Mila Kurniawati menceritakan, pintu air 
tersebut dulunya berada di sekitar trotoar yang berbentuk memanjang hingga 
mendekati bangunan McD Kayutangan. Saluran air tersebut berfungsi untuk 
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mengatur aliran sungai agar kebutuhan irigasi warga sekitar di masa lalu bisa 
terpenuhi.

Sementara, ketika hujan tiba, pintu air juga berfungsi untuk membendung 
debit air di kawasan tersebut. Sehingga, tidak meluber dan menyebabkan 
banjir. Terakhir, pemanfaatan pintu air tersebut sekitar empat tahun lalu. 
Sebab, menurut Mila, ketika hujan turun sangat deras, intensitas air sudah 
tidak sederas dulu. Sehingga, pintu air dipensiunkan. Apalagi, kondisi kunci juga 
rusak. Sehingga, akhirnya ditutup total agar tidak dijadikan tempat bermain 
oleh anak-anak.

5.6.2. Pasar Talun/Pasar Krempyeng

Pasar ini berada di tengah-tengah permukiman warga, tepatnya di RW.01 
Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menurut beberapa re-
sponden yang diwawancarai dan catatan sejarah yang dikutip dari internet 
(Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/235996/20191027/200448/
warga-kayutangan-sulap-pasar-talun-jadi-pasar-krempyeng/, diakses pada Rabu, 
30 Oktober 2019, pukul 06.00 WIB), pasar itu dulu disebut Pasar Talun. 
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Menurut Ketua Pokdarwis Rizal Fahmi, pasar ini disebut dengan krempyeng 
karena menggambarkan arti istilah krempyeng sendiri. Yakni ‘krempyengan’ 
yang bisa diartikan cepat bubar. Pasar ini memang pasar sekali habis. Biasanya 
buka pagi dan sore hari saja. Menjual hanya makanan yang disiapkan untuk 
warga sarapan di pagi hari. Kemudian makanan sore hari ketika warga pulang 
dari aktivitas bekerja seharian. 

Kuliner yang disajikan kebanyakan jajan-jajan tradisional seperti lupis, 
jamu-jamuan hingga bahan makanan seperti ikan-ikan dan dan daging. Namun 
juga ada kebutuhan sembako, aneka sayur mayur dan buah. Pasar Krempyeng 
ini memang untuk memperkenalkan produk kuliner olahan makanan dan 
jajanan. Banyak warga yang memproduksi mulai dari makanan tradisional 
sampai modern, semua ada di pasar ini. Pada November 2019, pasar ini 
sempat diperbaharui dan dipercantik kemudian dibuka lagi setelah lama tidak 
difungsikan. Setiap Rabu, pedagang menggelar pasar Reboan. 

Pasar Krempyeng kini sajiannya menjadi lebih menarik ketika didatangi 
rombongan penari Topeng Malang dari Kampung Budaya Polowijen. Selain 
pengenalan produk, menari topeng Malang, ditemani pula dengan keroncong 
musik Kayutangan, membuat pengunjung makin betah. Pada malam hari 
diadakan bincang-bincang dan dialog yang dihadiri banyak tokoh kampung 
tematik, dinas terkait, kampus serta tokoh masyarakat sambil menikmati lagu-
lagu lawas, serta aksi tari topeng Malangan. 

Rizal mengatakan, aktivitas budaya di pasar ini rencananya akan diaktifkan 
tiap bulan sekali. Setelah itu, pada 2020 tiap minggu direncanakan akan ada 
kegiatan-kegiatan yang sifatnya menarik bagi para tamu, baik domestik maupun 
tamu dari luar negeri.

5.6.3 Deskripsi Wisata Religi 

Makam Mbah Honggo berada di tengah-tengah permukiman warga, te-
patnya di RT. 01 RW.09 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 
Menurut beberapa responden dan catatan sejarah yang dikutip dari internet 
(Sumber: https://www.facebook.com/barenlitbang.malangkota/videos/ meng-
gali-potensi-kampung-wisata-religi-mbah-honggo-di-kawasan-heritage-kayu-
tanga/ 728206277343895/ diakses pada Rabu, 30 Oktober 2019, pukul 06.00 
WIB), ada dua versi cerita terkait dengan makam mbah Honggo.  
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Menurut para sesepuh, sejarah, Kampung Kayutangan dulu ada kaitannya 
dengan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada abad ke-17. 
Kerajaan ini dipimpin dinasti keturunan Ki Agung Sela dan Ki Agung Pemanahan, 
yang mengklaim sebagai cabang ningrat penguasa Majapahit. 

dimakamkan di sampingnya, adalah keturunan langsung trah Majapahit. 
Dalam buku leluhur R. Koesnohadipranoto (Comptabel Ambtenaar) dan 
Serat Kekancingan Kasunan Surokartohadiningrat No: 43/15/II 3 Feb 
1933, turunan R.B. Soeprapto, disebutkan, makam pertama adalah 
Kandjeng Pangeran Soero Adimerto (Kyai Ageng Peroet) dan yang 
kedua adalah Pangeran Honggo Koesoemo (Mbah Honggo). 

Versi kedua

Versi kedua: Menurut Cahyono (2013) dalam bukunya 
“Wanwacarita Kesejarahan Desa-Desa Kuno di Kota Malang”, halaman 
184, dan berdasarkan keterangan warga sekitar, serta dalam buku 
“Malang Telusuri Dengan Hati”, halaman 73, dituliskan Cahyono (2007), 
dijelaskan panjang lebar bahwa, Mbah Honggo alias Pangeran Honggo 
Koesoemo dan Pangeran Soerohadi Merto alias Kyai Ageng Peroet yang 

Versi pertama

Versi pertama: Mbah Honggo adalah Pangeran Eyang Honggo 
Kusumo, salah satu keturunan dari Mataram. Dia penyebar agama Islam 
di wilayah Kampung Kayutangan yang dulunya masih berupa hutan. 
Seiring berjalannya waku, semakin meluaslah sampai menjadi suatu 
kawasan dakwah Islam. Di situlah muncul istilah kampung Kauman, 
sebuah singkatan dari kaum yang beriman. Seiring berjalannya waktu, 
semakin banyak penduduk pendatang, sehingga mulai terkikislah 
sedikit demi sedikit warga setempat mengikuti perkembangan 
peradaban. Tetapi keturunan Pangeran Honggo Kusumo masih ada 
sampai sekarang dan bertempat di wilayah Kauman.

Bagaimana makam keturunan Majapahit bisa berada di sini?. Tahun 
1518 dan 1521 pada masa pemerintahan Adipati Unus dari kerajaan Demak, 
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menyerang Majapahit masa pemerintahan Prabu Brawijaya (Bhre Pandan-
Salas, Singhawikramawardhana). Serangan pasukan Demak memaksa seluruh 
keluarga mundur ke Sengguruh yang selanjutnya mengungsi ke pulau Bali. 
Sementara itu Prabu Brawijaya mempunyai putra bernama ‘Batoro Katong’ 
yang melarikan diri ke Ponorogo tahun 1535 dan menjadi Adipati Ponorogo. 

Beberapa keturunan selanjutnya adalah Kandjeng Pangeran Soero 
Adiningrat yang masih menjabat sebagai Adipati Ponorogo, mempunyai 
putra Kandjeng Soero Adimerto yang hidup pada masa perjuangan Pangeran 
Haryo (BPH) Diponegoro, putra Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kandjeng 
Susuhunan Pakubuwana I tahun 1825. Setelah peristiwa penangkapan Pangeran 
Diponegoro oleh  De Kock di Magelang pada 28 Maret 1830, semua Senopati 
(panglima perang) berpencar ke seluruh Jawa Timur dengan menggunakan 
nama-nama samaran, bertujuan menghilangkan jejak dari Belanda. Pangeran 
Soero Adimerto berganti nama menjadi Kyai Ageng Peroet, pangeran Honggo 
Koesoemo menjadi Mbah Onggo, Ulama Besar Kandjeng Kyai Zakaria II menjadi 
Mbah Djoego. 

Sedangkan keturunan di bawahnya, Raden Mas Singowiryo dimakamkan 
terpisah dengan makam mbah Honggo sekitar 50 meter, disamarkan dan 
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sekarang dikenal masyarakat dengan “Makam Tandak”. Lokasi makam ini, dahulu 
komplek besar para sesepuh keturunan Adipati Malang sekaligus kompleks 
makam belakang Masjid Jami Kota Malang. 

Situs Makam Tandak, menurut responden bu Mila Kurniawati, meski 
namanya Makam Tandak, bukan berarti dimakamkan di sini seorang penari 
tandak, melainkan karena makamnya yang menggunduk agak tinggi itu dulunya 
bekas panggung untuk tempat menari tandak. Maka dari itu ketika tokoh yang 
bernama Raden Mas Singowiryo (wafat 1893) dimakamkan di tempat tersebut, 
oleh warga, situs makam tersebut dinamakan “Makam Tandak”.

5.6.4. Deskripsi Wisata Bangunan 

Berdasarkan pengamatan secara visual oleh tim peneliti dan hasil 
wawancara dengan beberapa masyarakat yang tinggal di Kampung Kayutangan, 
setidaknya ada 60 bangunan tua yang memiliki nilai sejarah yang berhasil 
diidentifikasi. Seluruhnya relatif terjaga dengan baik, bentuk aslinya juga masih 
terawat dengan baik. Di depan rumah tinggal misalnya telah terpasang plakat 
informasi usia bangunan sampai pemilik pertamanya. Sebagian besar rumah 
tinggal tua bernilai sejarah ini dibangun sekitar tahun 1870-an.

Banyak juga yang dibangun berkisar antara 1920-1940 dengan model atap 
pelana. Menurut salah satu responden Mila Kurniawati, anggota Kelompok 
Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Kayutangan, seluruh rumah tinggal kuno 
itu hasil identifikasi dari warga sendiri, yang dilacak mulai dari pemilik pertama 
sampai ke ahli warisnya.

Tim peneliti mencoba mendiskripsikan hasil wawancara dengan beberapa 
responden di kawasan kampung heritage Kayutangan, antara lain: 

Sampel RT.01-Rumah Pak Iink, Jl. A.R. Hakim II No. 234

Rumah ini merupakan tempat koleksi dan jual beli barang-barang antik 
seperti aneka kamera lawas, koleksi foto dan juga sesekali menggelar pelatihan 
fotografi. Di rumah ini, pengunjung juga bisa melihat beberapa koleksi motor 
dan mebel-mebel interior antik. Karena itulah, bila pengunjung tidak melakukan 
transaksi beli barang antik, mereka masih dapat memanfaatkan aneka koleksi 
tersebut sebagai background dan pelengkap selfie. 
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Posisi rumah dan aneka koleksi yang berada di pinggir jalan menjadi 
tantangan tersendiri untuk mendapatkan angle yang bagus. Meski bagian 
depan rumah dipenuhi koleksi barang antik dan kuno, arsitektur kolonial rumah 
ini dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.

Sampel RT.02, Rumah Jamu. Jl. A.R. Hakim II Nomor 7 

Rumah ini dibangun pada tahun 1940-an, dibangun oleh keluarga Ibu Esther. 
Dulu, rumah ini pernah digunakan sebagai tempat pengobatan Sinshe, pengobatan 
tradisional dari Tiongkok. Bisa jadi, peristiwa masa lalu itu pula yang mengilhami 
pemilik sekarang ini untuk berjualan aneka jamu seduh di rumah tersebut. Karena 
itu pula, rumah ini juga dikenal dengan Rumah Jamu. Arsitektur kolonial rumah ini 
dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.  
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Sampel RT.03, Rumah Jacoeb. Jl. A.R. Hakim II. Nomor 1193 

Rumah ini dibangun pada tahun 1920-an. Ada plakat bertuliskan tahun 
pembangunan rumah yang ditempel di dinding samping pintu masuk ke rumah. 
Dulu, rumah ini dibangun oleh keluarga Jacoeb yang mempunyai hobi melukis. 
Hasil  lukisannya hingga saat ini masih terpajang kokoh di dalam rumahnya. Itu 
berarti ada lukisan yang usianya sama tuanya dengan rumah, mendekati satu 
abad. Sekarang, rumah ini ditinggali oleh generasi kedua dari pemilik rumah, 
yaitu ibu Yurislim, umur 68 tahun. Arsitektur kolonial rumah ini dapat dilihat 
dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.  

Sampel RT.04, Gubuk Ningrat, Jl. A.R. Hakim II. Nomor 1190 

 Rumah ini dibangun pada 1940 oleh keluarga Rizal Fahmi, Ketua 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Heritage Kayutangan, yang 
saat ini menempati rumah tersebut. Rumah itu dinamai Gubuk Ningrat karena 
bentuk rumah tersebut sangat mentereng, dengan ornamen batu di bagian 
bawah dan kaca jendela jenis es yang hanya ada satu di wilayah RW.10 Kampung 
Kayutangan. Arsitektur kolonialnya dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela, 
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pintu dan ormamen batu pada 
bagian bawah dari rumah ini.

Sang pemilik rumah Rizal 
meng atakan, banyak rumah 
kuno di Kampung Kayutan-
gan dibangun dengan gaya 
Jengki, yang memberikan ciri 
khas bentuk-bentuk rumah 
geometris kubik. Bentuknya 
seperti pentagon dan sudut-
sudut atap yang tajam. Meski-
pun begitu, rumah yang dia 
tempati ini tidak sepenuhnya 
jengki, karena di dinding-dind-
ing tidak terdapat ubin-ubin 
yang diletakkan tak beraturan 
layak nya gaya khas bangunan 
jengki. 

Sampel RT.05, Rumah Punden. Jl. A.R. Hakim II. Nomor 1258 

Rumah ini dibangun pada tahun 1925-an, oleh keluarga Ibu Sartini yang 
sekarang tinggal dengan anaknya, Ibu Eli. Bangunan ini dinamakan Rumah Punden 
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karena rumah ini memiliki tiga lantai. Punden artinya tingkat, karena zaman dulu 
hanya rumah ini yang tingkat di daerah ini sehingga dinamakan Rumah Punden. 
Arsitektur kolonialnya dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.

Sampel RT.06, Rumah Abbas Akup. Jl. A.R. Hakim III. Nomor 867 

Rumah ini dibangun pada 1930. Bangunan ini merupakan bangunan 
punden keluarga Bapak Arifin, yang dari dulu tidak pernah direnovasi. Hanya 
saja, di bagian depan ditambahkan karya-karya lukisan dari Abbas Akup. Dari 
rumah inilah lahir seorang sutradara senior Indonesia yang terkenal akan karya-
karya bernada komedi dan fenomenal, Nya Abbas Akup. Bagi generasi milenial, 
nama Abbas Akup mungkin kurang populer, tapi karya filmnya seperti Inem 
Pelayan Sexy dan Boneka dari Indiana cukup legendaris dan dikenal hingga 
dibuatkan remake.  Arsitektur kolonialnya dapat dilihat dari elemen ventilasi, 
jendela dan pintu.
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Sampel RT.07, Rumah Galeri Antik Jl. A.R. Hakim Nomor 8 

Rumah ini dibangun pada tahun 1950-an, bangunan ini sekarang ditinggali 
oleh Pak Eko Wasinto umur 60 tahun yang merupakan generasi kedua. Hobi 
mengoleksi barang–barang antik rupanya merupakan tradisi turun-temurun dari 
orang tuanya, sehingga rumah ini dinamai Galeri Antik. Arsitektur kolonialnya 
dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.

Sampel RT.08, Rumah Pak Chilman. Jl. A.R. Hakim Nomor 1208 

Hasil wawancara tim peneliti dengan pemilik rumah Pak Chilman Zainudin, 
umur 45 tahun, mengatakan bahwa ada lima generasi yang telah menghuni 
bangunan tersebut. Bangunan ini sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda dan 
tidak banyak yang diubah saat ini, baik pada bagian interior maupun  eksteriornya. 
Arsitektur kolonialnya dapat dilihat pada seluruh elemen bangunan.
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Sampel RT.09, Rumah Penghulu. Jl. Basuki Rahmat Gang 6. Nomor 974 

Rumah ini dibangun pada tahun 1920-an, dibangun oleh keluarga Bapak 
Rodial yang berprofesi sebagai penghulu. Menurut responden, Rodial merupakan 
penghulu pertama di Kampung Kayutangan, Kantor Agama tempatnya bekerja 
berada di kawasan Gang 2 Jl Basuki Rahmat. Bangunan berukuran 80m2 
merupakan rumah tinggal yang memiliki atap pelana. Arsitektur kolonialnya 
dapat dilihat pada seluruh elemen bangunan.

Sampel RT.10, Rumah Jengki. Jl. Basuki Rahmat Gang 6 No 967

Sebelum masuk melihat Rumah 1870, Rumah Jengki menjadi rumah 
pembuka. Rumah ini dikatakan sebagai salah satu rumah bergaya Jengki hingga 
100 persen. Arsitektur Jengki terlihat jelas di rumah No 976  ini.
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Dibuat pada 1960 oleh warga bernama Hendarto, rumah ini memiliki 
ukuran bangunan seluas 160 meter beratap sudut asimetris. Uniknya gaya 
rumah ini adalah, pagar-pagar yang mengelilingi semuanya terbuat dari kayu 
bambu. Setelah pemilik pertama, kemudian rumah ini dibeli dan diambil alih 
oleh pemilik kedua bernama HSM Ali dan pernah direnovasi pada 1968.

Sampel RT.11, Rumah Mbah Ndut. Jl. Basuki Rahmat Gang 4. No. 938

Rumah ini dibangun pada 1932, dibangun oleh pemilik pertama keluarga 
Mardikyah. Bangunan berukuran 8,5 x 17,5 meter ini beratap pelana. Lama 
digunakan sebagai rumah tinggal keluarga Saadiyah. Arsitektur kolonialnya 
dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.

Sampel RT.12, 1870 House. Jl. Basuki Rahmat Gang 6. No. 98

Rumah ini dibangun pada tahun 1870, dibangun oleh generasi pertama 
keluarga Nur Wasil. Bangunan berukuran 8 x 11 meter ini beratap perisai, 
terdapat ukiran kayu yang ditata berbaris sebagai ornamen atap terasnya. 
Pintu rumah terbuat dari kayu yang kokoh dilengkapi dengan jendela besar di 
sebelah kanan kiri. Di depan rumah yang juga disebut 1870 House ini ada teras 
kecil yang dipagari tembok. Rumah ini cukup terawat namun tidak ditinggali 
oleh sang pemilik dan sekarang disewakan. Arsitektur kolonialnya dapat dilihat 
dari elemen ventilasi, jendela dan pintu. 



MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang178

Sampel RT.13, Rumah Cerobong. Jl. Basuki Rahmat Gang 6. No. 953

Rumah ini dibangun pada tahun  1920-an. Rumah berukuran 6 x 12 meter 
ini awalnya hanya berupa tembok dan bambu. Lalu pada tahun 1967 direnovasi, 
dan dibangun tambahan cerobong asap. Rumah ini sekarang ditempati Sri (61 
tahun), yang merupakan generasi kedua. Pada zaman itu, orang tua Sri menjual 
daging dan memasaknya menggunakan kayu sehingga dibuatlah cerobong 
asap, agar ketika pembakaran asap keluar melewati cerobong. Hingga sekarang 
cerobong itu masih ada. Arsitektur kolonialnya dapat dilihat pada seluruh 
elemen bangunan.
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Sampel RT.14, Rumah Nyi Aisyah. Jl. Basuki Rahmat Gang 4. No. 937

Rumah tinggal ini dibangun pada tahun 1920-an, oleh H. Nawawi. Bangunan 
berukuran 85 meter2 ini beratap pelana yang meruncing. Merupakan rumah 
pertama di dekat makam Mbah Honggo dan dulu digunakan sebagai pendopo. 
Di lingkungan Rumah Nyi Aisyah ini, semua rumah yang ada di sekitarnya masih 
ada hubungan kekeluargaan. Menurut responden, Nyi Aisyah merupakan teman 
atau kerabat dari Mbah Honggo. Nyi Aisyah merupakan anak dari seorang 
turunan Raden dari Ciamis bernama Hasan Taib. Arsitektur kolonial rumah ini 
dapat dilihat dari elemen atap, angin-angin, jendela dan pintunya.

Sampel RT.15, Rumah Kebaya. Jl. Basuki Rahmat Gang 4. No. 942

Pada zaman dulu, bangunan ini di tempati oleh orang Arab, dan di biarkan 
begitu saja. Dengan maksud agar keluarganya yang lain bisa tinggal disana, 
sehingga ia pergi tanpa meninggalkan surat sertifikat dan lain lain. Lalu ada 
orang yang menempati rumah itu dan mengurus suratnya ahirnya surat rumah 
itu menjadi hak miliknya. Tak lama rumah itu disewakan dan yang bersangkutan 
pergi ke Jakarta, yang menempati sekarang orang yang menyewa berprofesi 
sebagai tempat kebaya, rias pengantin sehingga disebutlah Priambodo house 
of kebaya. Namun usut punya usut, warga yang tinggal dirumah tersebut 
tidak ingin rumahnya diikutkan tempat wisata ini, karena merasa terganggu. 
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Bangunan yang satu ini memiliki bentuk daun pintu dan angin-angin memiliki 
ukiran dengan bahasa jawa sedangkan bagian jendela bentuknya kolonial.

Sampel RT.16, Rumah Rindu. Jl. Basuki Rahmat Gang 4

Rumah berukuran 78 meter ini berdiri sejak tahun 1950 dan pernah 
direnovasi pada tahun 1960. Rumah ini memiliki sejarah unik. Dulunya 
merupakan rumah H Nur Rochim seorang pembuat bakiak, Sandal yang terbuat 
dari bahan kayu, dan setiap jalan selalu berbunyi keras. Penamaan Rumah 



181Potensi Kampung Heritage Kayutangan sebagai Destinasi Wisata di Kota Malang

MONOGRAF
Kampung Heritage Kayutangan

Rindu berkaitan dengan sejarah awal rumah tersebut. Bakiak yang diproduksi 
H Nur Rochim itu berlabelkan atau bermerek “Rindu” . Dari situlah nama Rindu 
menjadi penamaan rumah kuno tersebut.

Sayangnya, saat ini, alat-alat yang digunakan untuk memproduksi, bahkan 
sepatu sandalnya tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Yang menempati  rumah 
itu sekarang adalah generasi ketiga. Arsitektur kolonial dapat dilihat pada 
ventilasi rumah, jendela, pintu, serta dinding yang ada motifnya. Arsitektur 
kolonialnya dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.

Sampel RT.17, Rumah Kartini. Jl. Semeru Nomor 1083

Rumah ini dibangun pada tahun 1940-an, dan merupakan bangunan rumah 
tinggal. Pemilik pertama adalah Sakinah dan Junprayitno yang bekerja sebagai 
penjual ikan di pasar, sekarang rumah ini ditempati oleh keluarga Kartini. 
Arsitektur kolonialnya dapat dilihat dari elemen ventilasi, jendela dan pintu.

Sampel MD.20, Masjid. Jl. Basuki Rahmat Gang 4. No. 942

Masjid ini adalah masjid tertua yangg ada di Kampung Kayutangan. Masjid 
ini memiliki tiga bangunan terpisah, sebab pada awalnya masjid yang dibangun 
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sejak zaman kolonial Belanda ini tidaklah begitu besar. Namun jamaahnya makin 
bertambah banyak dari tahun ke tahun, sehingga diperlebar dan ditambah 
bangunan ke depan. Masjid tua ini sekarang bernama Siratul Jannah.
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5.6.5. Deskripsi Potensi Wisata Kuliner di Kampung Kayutangan 

Sampel KR.01, Sate Rempah Kelapa di Kawasan Kampung Kayutangan

Dijual di warung Bu Nap (Warung 
Kuning), tempat makan ini merupakan 
tempat makanan favorit keluarga yang 
umumnya datang dari luar kota, warga 
Kota Malang dan warga Kampung 
Kayutangan sendiri. Warung ini 
menjual beberapa menu, harganya 
pas sesuai dengan rasanya. Untuk sate 
ini sendiri berbahan dasar kelapa yang 
diparut, dan dicampur bumbu dapur 
lainnya serta tepung kanji, dan ada 
daging sapi sedikit yang dibalut dengan 
adonan kelapa. Sate rempah ini dijual dengan 
harga Rp 3.000 per tusuk.

Sampel KR.02, Sate Komoh di Kawasan Kampung Kayutangan

Merupakan menu paling dicari oleh pembeli. Dijual 
di warung Bu Nap (Warung Kuning). Sate komoh 

berbahan dasar Daging Sandung Lamur (daging 
sapi bagian dada, yang mengandung lemak) yang 
dibumbui dengan bumbu dapur seperti pada 
umumnya, lalu disiram kuah yang dibuat dari santan, 

lada, cabai rawit, bawang merah dan putih, kunyit, dan 
bumbu lainnya.
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Sampel KR.03, Soto Babat di Kawasan Kampung Kayutangan

Soto babat juga digemari di 
warung ini. Banyak yang mencari 
karena kuah soto babat ini 
sangat segar. Dijual di warung 
Bu Nap (Warung Kuning), 
Soto babat berbahan 
dasar babat sapi sebagai 
isian sotonya, dan disiram 
dengan kuah kaldu sapi 
yang dibuat dengan bumbu 
soto pada umumnya. Bisa 
tambah lauk sesukanya, baik 
kerupuk, sate, perkedel, mendol, 
tempe, dan tahu. Harga soto dipatok 
Rp 10 ribu. 

Sampel KR.04, Rawon di Kawasan Kampung Kayutangan

Rawon Bu Nap. Menu ini juga digemari oleh 
pembeli. Dijual di warung Bu Nap (Warung 
Kuning). Rawon ini berbahan dasar daging sapi 
bagian manapun, sebagai isian, dan kuahnya 
berbahan dasar kluwek yang menjadikan kuah 

itu hitam, dan bumbu rawon pada dasarnya. 
Satu porsi rawon harganya Rp 12 ribu. 

Sampel KR.05, Pecel di Kawasan Kampung Kayutangan

Pecel Warung Bu Nap. Menu ini 
juga digemari oleh pembeli. Dijual 
di warung Bu Nap (Warung Kuning), 
tempat makan ini merupakan tempat 
makanan favorit keluarga yang 
umumnya datang dari luar kota, 
didalam kota itu sendiri, dan warga desa 
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kayutangan ini. Di dalam warung ini menjual beberapa menu, harganya pas sesuai 
dengan rasanya. Dan tentunya mengenyangkan perut. Berbahan dasar sayur 
mayur seperti kangkung, bayam, kubis, cambah atau tauge,  serta kacang pancang 
yang direbus terlebih dahulu dan ditiriskan, kemudian disiram bumbu pecel yang 
terbuat dari kacang dan cabai. Satu porsi nasi pecel dihargai Rp 5.000.

Sampel KR.06, Lodeh di Kawasan Kampung Kayutangan

Sayur lodeh di warung Gang IV, dijual oleh Ibu Jhon beserta bapak, 
merupakan makanan favorit masyarakat atau warga yang ada disana. Umumnya 
yang membeli baik supir angkot, waga kampung, supir travel, dan tukang bejak 
yang lewat kesana. Sayur lodeh ini berbahan dasar rebung yang dicuci dan 
direbus terlebih dahulu. Kemudian ada tahu dan tempe dipotong dadu. Dan 
kuahnya berbahan dasar daun salam gula jawa bawang merah dan putih, kemiri, 
lada, garam dan lainnya.Bisa tambah lauk baik tempe, telur, ikan dan lainnya.

Sampel KR.07, Es Talun Jl. Kawi di Kawasan Kampung Kayutangan

Es campur talun ini banyak direkomendasikan oleh para pecinta kuliner 
Malang. Es legendaris satu ini berada di Jalan Kawi daerah Kauman. Seperti es 
campur pada umumnya, Es Talun ini berisi dawet, pacar cina, cincau serutan es, 
lalu di atasnya diberikan susu kental manis dan sirup merah. Sirup merah inilah 
yang membuat rasa Es Talun mempunyai ciri khas berbeda dari yang lain. Rasa 
sirup merah ini asli bukan dari pemanis buatan, dan dibuat dengan campuran 
daun pandan sehingga rasa yang dihasilkanpun lebih manis dan wangi.
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Kuliner yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu memiliki kisah 
cukup panjang. Mulanya, bisnis Es Talun itu berdiri pada tahun 1953 dan 
dimiliki orang Tionghoa, Wignyo. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Wignyo 
merantau ke luar Kota Malang dan tidak tertarik meneruskan usaha ayahnya.

Wignyo yang bertetangga dengan Wiwik Kholifah yang saat itu berjualan 
nasi bungkus, membagikan resep Es Talun kepada Wiwik. Seolah ia menitipkan 
usaha yang dirintisnya itu kepada Wiwik untuk dikembangkan. 

Pada tahun 1998, Wignyo meninggal. Wiwik akhirnya membeli bisnis Es 
Talun itu dan mampu berkembang hingga saat ini. Bahkan, bisnis tersebut saat 
ini dilanjutkan oleh sang putri, Afni Nafidah. 

Berbeda dengan kuliner legendaris sebelumnya, 
Es Talun ini menjual Es Campur yang terdiri dari 

cincau hitam, dawet, kolang-kaling, ketan hitam, 
nanas, blewah dan mutiara. Kemudian, diberi 
serutan es yang dipadukan gula dan susu 
kental manis. Sajian ini cocok dinikmati ketika 
cuaca sedang panas-panasnya. Selain segar, es 
tersebut tidak membuat eneg. Harga satu porsi 
es campur dibanderol Rp 12 ribu.
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Menurut Afni Nafidah, generasi kedua pemilik Es Talun, selain Es Campur, 
ada juga Es Teler yang terdiri dari nangka, alpukat, nata de coco, kolang-kaling 
dan juga degan. Kemudian, diberi serutan es yang dipadukan dengan gula 
dan susu kental manis. Satu porsi es teler dibanderol Rp 15 ribu. Namun, jika 
ditambah durian, harga yang dibanderol Rp 20 ribu. Rasa es teler ini berbeda 
dengan es teler lainnya. Rasa segar buah mampu berpadu dengan rasa manis 
yang lumer di dalam mulut.

Seiring berjalannya waktu, Es Talun juga memiliki menu tambahan lain. 
Seperti Es Mocca Alpukat yang dibanderol Rp 15 ribu per porsi. Warung yang 
terletak di kawasan Talun Lor ini juga mampu menarik banyak pengunjung yang 
berasal dari Jakarta, Palembang dan masih banyak lagi.

Warung tersebut buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 20.00. Namun, 
tak jarang, pukul 17.00 pesanan sudah ludes terjual. Sebab, selain mengandalkan 
tamu yang datang ke warung, sang pemilik juga berjejaring dengan ojek daring 
untuk mengantarkan pesanan pelanggan yang tak sempat mampir.

5.6.6. Deskripsi Potensi Wisata Budaya di Kampung Kayutangan 

A. Wisata Topeng Malangan di Pasar Krempyeng 

Masyarakat dan pengunjung Kampung Kayutangan sesekali dapat 
menikmati sajian Tarian Topeng Malangan yang digelar di area Pasar Talun/
Krempyeng. Aksi tari itu merupakan penampilan para penari dari Kampung 
Budaya Polowijen. Menurut anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), 
Mila Kurniawati sajian tari topeng tersebut sering didatangkan di Kampung 
Kayutangan pada acara-acara tertentu. 
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Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menambah daya 
tarik kepada wisatawan yang datang, dengan mengangkat kebudayaan khas 
Malangan. Selain menampilkan tari topeng, Kampung Kayutangan juga kerap 
menyajikan musik zaman dulu dengan alunan musik lawas dan lagu-lagu kolonial 
Belanda.

B. Musik Keroncong

Memasuki kawasan Kampung Kayutangan, tepat di tepi sungai kecil 
ada sebuah rumah bertuliskan Griya Moeziek 1950-2005. Menurut Ketua 
Pokdarwis Rizal Fahmi, dalam kurun waktu tersebut Kampung Kayutangan 
memang dikenal pula dengan musik keroncong. Musik tersebut sering 
dibawakan oleh Soei Soewiryo dan cukup terkenal di daerah ini. Bahkan banyak 
musisi hebat masa kini yang dulu pernah berguru musik di sini.

Namun meninggalnya Soei Soewiryo nampaknya juga dibarengi dengan 
meredupnya musik keroncong di Kampung Kayutangan. Sebab tidak ada lagi 
penerus yang mau memainkan musik aliran ini. Itulah sebabnya, dalam berbagai 
kesempatan manajemen Kampung Kayutangan mengundang pemain musik 
keroncong asal Malang. Agar warga asli Kayutangan yang bisa memainkan 
musik keroncong tergerak hatinya untuk menghidupkan kembali musik itu. 
Terlebih musik ini erat kaitannya dengan nuansa heritage. Musik keroncong 
rutin ada di kawasan ini setiap satu bulan sekali serta di saat event. 
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

 
6.1. Pengantar

Pembahasan pada Bab VI memberikan jawaban dan gambaran dengan 
jelas dan gamblang tentang potensi Kampung Heritage Kayutangan yang dapat 
dijadikan sebagai destinasi wisata. Ada potensi yang sudah secara jelas diketahui 
dan dimanfaatkan masyarakat untuk menguatkan label heritage yang disematkan 
pada Kampung Kayutangan, namun menurut peneliti, masih banyak juga potensi-
potensi lain yang perlu digarap, dikemas dan dipasarkan sedemikian rupa supaya 
lebih banyak lagi masyarakat luas yang tahu dan membuat mereka tertarik untuk 
datang dan mengeksplorasi Kampung Heritage Kayutangan.  

Timing penelitian ini bisa dikatakan tepat, sebab tahun 2019 merupakan 
momentum di mana Pemerintah Kota Malang mencanangkan untuk serius 
menggarap warisan cagar budaya yang tersebar di Kota Malang lewat konsep 
Malang City Heritage. Diawali dengan pengesahan 32 cagar budaya, yang 
empat di antara total bangunan itu ada di Kawasan Kayutangan. Tidak hanya 
itu saja, Pemerintah Kota Malang berencana untuk mengambangkan kawasan 
Kampung Heritage Kayutangan di 2020 mendatang. Misi tersebut sejalan 
dengan penelitian ini, yang melakukan analisa potensi Kampung Heritage 
Kayutangan untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.  

6.2. Rumusan Temuan-Temuan

6.2.1. Wisata Bangunan Kolonial di Jalan Basuki Rahmat

Berkeliling di area Kampung Heritage Kayutangan, mulai sepanjang 
Jalan Basuki Rahmat hingga eksplorasi masuk ke dalam area kampung, 
ditemukan banyak sekali potensi bangunan yang bisa dijadikan sebagai 
destinasi wisata. Ada bangunan kantor PLN yang fungsi dan peruntukannya 
tidak berubah semenjak dibangun hingga sekarang, sebagai kantor 
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perusahaan penyedia listrik. Semenjak masa kolonial Belanda, sempat 
diambil alih Jepang hingga kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Masuk 
area bangunan ini, melihat desain dan arsitekturnya, pengunjung diajak 
untuk memahami tidak hanya kekayaan sejarah masa lalu, tapi juga betapa 
pentingnya sektor listrik bagi kedaulatan sebuah negara.   

Lalu ada Hotel Riche yang menjadi saksi bisu bahwa Malang telah 
menjadi destinasi wisata favorit semenjak zaman kolonial. Secara tidak 
langsung ia membawa pesan kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya 
untuk menjaga image tersebut lewat kepedulian dan kebijakan yang tepat. 
Lokasinya berdekatan dengan bangunan Toko Oen, restoran legendaris 
yang sejak kehadirannya di Malang mampu menarik pelanggan dari 
kalangan warga Eropa, pejabat dan ningrat. Hingga kini, Toko Oen menjadi 
salah satu ikon kuliner yang wajib dikunjungi saat berwisata ke Malang. 

Ada dua tempat ibadah yang lokasinya berdekatan, Gereja Katolik 
Hati Kudus Yesus yang berada di koridor Kayutangan dan Masjid Siratul 
Jannah yang ada di dalam Kampung Kayutangan. Dua bangunan ini tidak 
hanya menceritakan perjalanan spiritual masyarakatnya lewat kisah 
pembangunan tempat ibadah itu, tapi juga harmonisasi yang dibangun 
sejak lama. Berbeda keyakinan tapi tetap damai berdampingan. 

Masih di koridor Kayutangan, terdapat Toko Avia yang keberadaannya 
menjadi jujukan masyarakat Malang untuk berbelanja. Sama fungsinya 
dengan keberadaan bangunan itu di masa lalu sebagai pusat perbelanjaan. 
Lalu ada Pabrik Rokok PT Banyu Biru, bangunan Commonwealth Bank, ruko 
Namsin, Toko Modern, Toko Riang, Toko Taman Tembakau dan Toko Megaria 
Batik yang ternyata juga menyimpan sejarah yang tak kalah menarik. Sebagian 
besar bangunan itu berlokasi di koridor Kayutangan atau yang sekarang 
dikenal dengan Jalan Basuki Rahmat, sehingga area jalan ini pun berpotensi 
menjadi destinasi wisata. Seperti fungsi saat ini yang menjadi jalan utama 
menuju pusat kota, begitu juga fungsi Jalan Basuki Rahmat di masa lalu.   

6.2.2. Wisata Kuliner di Jalan Basuki Rahmat

Es Krim legendaris dari Toko Oen menjadi daya tarik wisata kuliner 
bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Review yang ditulis 
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pelancong dan wisatawan tentang es krim ini hampir semuanya positif, 
sehingga semakin menguatkan brand produk tersebut untuk selalu dibeli 
saat berkunjung ke Malang. 

Jalan Basuki Rahmat masih menawarkan sensasi kuliner menggiurkan 
lainnya, sate gebug. Sate daging ukuran jumbo yang rasanya lezat, gurih 
dengan sensasi sedikit manis ini tidak terasa alot sama sekali. Bahkan bisa 
dikatakan lembut, memudahkan siapapun untuk mengunyahya. Dua menu 
ini enak, dua makanan ini juga warisan yang sudah berusia puluhan tahun 
dan bahkan mendekati seabad. 

6.2.3. Wisata Budaya di Jalan Basuki Rahmat

Kepedulian pegiat cagar budaya Malang Raya untuk melestarikan 
warisan leluhur ini sangat tinggi. Seperti yang dilakukan komunitas 
Malang Raya Heritage yang menginisiasi event Oeklam-Oeklam Heritage 
Kajoetangan yang digelar di sepanjang koridor Kayutangan. Kegiatan 
budaya bernuansa tempo dulu ini tidak hanya sukses mempromosikan 
Kampung Heritage Kayutangan, tapi konsep kegiatan itu disukai 
masyarakat Malang yang rindu terhadap perhelatan event seperti ini. 

Di lokasi yang sama, penyelenggara Malang Mbois 4 menggelar event 
di sana selama dua hari. Konsepnya berbeda dengan Oeklam-Oeklam 
Heritage Kayutangan, namun tetap mengusung seni dan budaya dalam 
rangkaian acaranya. 

6.2.4. Wisata Open Space, Sculpture dan Bangunan di Kampung Kayutangan 

Masuk ke area Kampung Kayutangan, kisah sejarah masa lalu bahkan 
sudah bisa didapati semenjak kaki melangkah lewat jalan gang dari empat 
sisi, yakni Jalan Basuki Rahmat Gang IV, Jalan Basuki Rahmat Gang VI, jalan 
AR Hakim (Gang Talun) dan Gang Semeru. Empat jalan itu sudah saling 
terhubung sejak beratur tahun lalu.

Makin masuk lebih dalam ke area kampung, ada banyak spot yang 
memiliki nilai sejarah. Ada Sungai/Kali Sukun dan Terowongan Irigasi yang 
dengan keberadaannya masyarakat saat ini dapat mengetahui konsep 
Kawasan Kayutangan di masa lalu. Bagaimana masyarakat hidup saat itu 
dengan kebun dan sawahnya sehingga membutuhkan sistem irigasi yang 
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bagus. Begitu juga keberadan Tangga Seribu yang menjadi media jalan 
pintas bagi penduduk kampung menuju ke beberapa tujuan, salah satunya 
Jalan Semeru.

Belum lagi puluhan bangunan tua dari zaman kolonial Belanda yang 
tersebar di seluruh kampung.  Ada Rumah Pak Iink, Rumah Jamu, Rumah 
Jacoeb, Gubuk Ninggrat, Rumah Punden, Rumah Abbas Akup, Galery 
Antik, Rumah Chilman, Rumah Penghulu, Rumah Jengki, Rumah Cerobong, 
Rumah Kebaya, Rumah Rindu, dan Rumah Kartini. Masing-masing rumah 
ini memiliki cerita dan kisah sejarah dengan keunikan berbeda-beda. 
Rumah-rumah lawasa itu pun bagus menjadi spot background selfie bagi 
para pengunjung Kampung Heritage Kayutangan.

 

6.2.5. Wisata Pasar dan Wisata Religi di Kampung Kayutangan

Pasar Talun/Pasar Krempyeng yang ada di dalam Kampung Kayutangan 
tidak hanya menjadi area untuk transaksi jual beli, namun juga memiliki 
cerita tersendiri. Baik tentang masa lalu maupun kebiasaan masyarakatnya. 
Sementara keberadaan Makam Mbah Honggo dan Makam Tandak dengan 
kisahnya yang menginspirasi dapat dijadikan sebagai tujuan wisata religi. 
Banyak masyarakat yang suka ziarah makam, unutk meneladani tokoh 
yang dimakamkan di area itu. 

6.2.6. Wisata Budaya dan Kuliner di Kampung Kayutangan

Pementasan tarian topeng Malangan dan performance musisi di 
area Kampung Kayutangan bisa menjadi daya tarik lebih untuk mengikat 
pengunjung agar mau berlama-lama mengeksplorasi seluruh area 
kampung. Sayangnya, pementasan budaya ini belum menjadi agenda rutin 
yang terjadwal. Pementas masih berasal dari kampung lain. 

Aneka kuliner yang ada di beberapa warung, mulai dari sate rempah, sate 
komoh, soto babat, rawon, pecel, lodeh, hingga es talun dapat menjadi pilihan 
kuliner sesaat setelah puas mengeksplorasi Kampung Kayutangan. Aneka 
makanan itu menawarkan cita rasa lezat yang dapat menggoyang lidah. 
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6.3. Saran 

Ada banyak temuan yang berhasil digali peneliti dalam penelitian ini. 
Semuanya bagus dan memiliki cerita sejarah menarik. Namun, untuk dapat 
menjadikan potensi-potensi tersebut sebagai destinasi wisata yang potensial, 
diperlukan langkah-langkah dan kebijakan strategis. 

Berikut saran peneliti: 

• Pengelola bangunan-bangunan warisan budaya seperti PLN, Gereja 
Katolik Hati Kudus Yesus, Hotel Riche, Toko Megaria Batik hingga 
Toko Oen perlu membuat catatan, flyer, booklet maupun buku yang 
menuliskan sejarah tentang bangunan tersebut. Sehingga pengunjung 
dapat memproleh informasi dengan mudah, sekaligus sebagai alat 
untuk mempromosikan kisah sejarah masa lalu di Kota Malang 

• Perlu ada langkah konsep ulang untuk usaha atau bisnis yang dimiliki 
Toko Modern, Toko Riang dan Toko Taman Tembakau, sehingga 
mereka masih tetap bisa survive di tengah kemajuan zaman. 

• Perlu penataan ulang pedestrian di sepajang Jalan Basuki Rahmat, 
penambahan elemen seperti lampu dan kursi yang tidak hanya 
bagus secara estetika tapi juga membuat nyaman pejalan kaki.

• Diperlukan konsep promosi bersama antar semua pemilik rumah 
dan semua warga yang ada di Kampung Kayutangan, sehingga hasil 
lebih maksimal. 

• Perlu ada rekondisi rumah lawas yang masih kurang terawat namun 
memiliki potensi besar untuk dijadikan spot wisata. 

• Harus ada calendar event budaya yang jelas, sehingga dapat 
dipromosikan dengan mudah kepada khalayak. 
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GLOSARIUM

Artefak: benda peninggalan sejarah yang dibuat oleh manusia dan bisa 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Bergenbuurt: sebuah lingkungan di Kota Capelle aan den IJssel di Belanda 
Selatan, dan merupakan bagian dari distrik Oostgaarde. Pada November 
2009, College of Capelle aan den IJssel memutuskan untuk menetapkan 
lingkungan Bergen sebagai lanskap kota yang dilindungi.

Bouwplan: rencana pembangunan

Clash I: Agresi militer pertama di Indonesia.

Cultuurstelsel: sistem budaya.

Dolmen: meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada 
roh nenek moyang.

Eilandenbuurt: lingkungan kepulauan.

Emplasemen: merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, emplacement, yaitu 
tempat terbuka atau tanah lapang yang disediakan untuk jawatan atau 
satuan bangunan. Seperti tanah lapang di dekat stasiun untuk keperluan 
jawatan kereta api.

Kepranataan: norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat.

Koloniale Tentoonstelling: pameran kolonial.

Menhir: batu tunggal, biasanya berukuran besar, yang ditatah seperlunya 
sehingga berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak di atas 
tanah.

Oeklam-Oeklam: bahasa Malangan/walikan dari mlaku-mlaku yang ditulis 
dengan gaya tempo dulu.

Pararaton: dari Bahasa Kawi yang artinya Kitab Raja-Raja. Pararaton adalah 
sebuah kitab naskah Sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam 
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bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman 
seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja 
Singhasari dan Majapahit di Jawa Timur.

Pola radial: Pola aliran radial sentrifugal adalah pola aliran sungai yang arah 
alirannya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian, seperti 
puncak gunung api atau bukit intrusi.

Totaalbeeld: gambaran keseluruhan

Topografi: secara ilmiah artinya studi tentang bentuk permukaan bumi dan 
objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan 
asteroid. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model 
tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan.

Toponimi: bidang keilmuan dalam linguistik yang membahas tentang asal-usul 
penamaan nama tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan 
bumi, termasuk yang bersifat alam (sungai, lautan, dan pegunungan) 
yang buatan (kota, gedung, jalan, jembatan). Toponimi berkaitan dengan 
bidang etnologi dan kebudayaan.

Zonering: zonasi
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Kampung Heritage Kayutangan memiliki banyak 
peninggalan nenek moyang. Ada bangunan, tugu, 

sungai, aktivitas kebudayaan, makam, kuliner, 
dan benda-benda peralatan rumah tangga, yang 

membuatnya layak untuk dijadikan sebagai destinasi 
wisata di Kota Malang. 

Sementara itu, Koridor Kayutangan juga kaya dengan 
peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan kuno 
sejak masa kolonial Belanda. Bangunan-bangunan itu 
masih terawat dengan baik hingga sekarang. Dijadikan 

sebagai toko hingga perkantoran.

Deazha

azha

Deazha

eazha

Jl. Locari 21C Lowokwaru Malang
Telp: 081333381839
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