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KATA PENGANTAR 

 
Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian mandiri yang didasarkan pada kepedulian terhadap 

bangunan lama yang memimiliki potensi kesejarahan arsitektural dan menjadi bagian yang 

membentuk citra kawasan namun tidak diperhatikan dan terbengkelai. Sedangkan bangunan 

tersebut masih menampilkan kekokohan dan bentuk aslinya. Belum banyak penelitian konservasi 

terhadap bangunan modernis di Jakarta. Peneliti berharap bahwa hasil penenlitian ini dapat menajdi 

masukan bagi upaya pelestarian bangunan modernis di Jakarta. 

Puji syukur kami ucapkan karena dapat menyelsaikan penenlitain ini di tengah berbagai keterbatasa, 

yaitu data bangunan dan kondisi pandemic covid-19. Pelaksanaan kegiatan penenlitian dapat 

terlaksana dengan baik dan lancar. Namun kami menyadari bahwa hasilnya belum seoptimal yang 

kami harapkan. Semoga kedepannya dapat dilanjutkan dengan mendalami aspek-aspek yang belum 

dibahas dalam penelitian ini. 

Penelitian ini dapat terlaksana berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak, untuk ini kami 

menyampaikan ucapapan terima kasih kepada : 

1. Ketua LPPM UPI YAI yang telah memberi izin dan penugasan kepada tim peneliti UPI YAI.  
2. Rekan-rekan mahasiswa yang turut mendukung dan memperkaya data penenlitian. 
3. Rekan Sonja Mirzani yang telah memberikan penggambaran berdasarkan hasil pengukuran 

lapangan.  

Akhir kata kami berharap semoga hasil hasil penenlitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak dan 

dapat memperkaya penelitian bangunan bersejarah di kota Jakarta ini.. 

 

Jakarta, 7 Agustus 2020 
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RINGKASAN  

 

Keberadaan bangunan CTC di ujung Jalan Kramat Raya menarik perhatian. Bentuk dan stylistiknya 
memberi kesan kuat pada kawasan tersebut. Namun sayangnya bangunan ini seperti diabaikan dan 
dibiarkan terlantar bertahun-tahun. Jika menilik tahun pembangunan dan fungsinya maka bangunan 
tersebut merupakan sesuatu yang penting pada jamannya. Dan dibangun pada kawasan tersebut 
dengan posisi tersebut tentu dutujukan untuk memberikan maksud tertentu pada kawasan Senen 
yang sudah merupakan pusat bisnis pada jaman tahun 1960 an. Penampilan bangunan CTC 
memberikan kesan stylistic arsitektur modern yang kuat, terutama International Style yang pada 
tahun 1960 an banyak direkomendasikan oleh Presiden Soekarno sebagai bagian dari upaya 
memodernkan Indonesia yang baru merdeka dan menununukkan kesetaraan dengan bangsa lain. 

Bangunan CTC merupakan salah satu jejak arsitektur modern pada masa Presiden Soekarno yang 
masih utuh dan memberikan citra kawasan yang kuat, khususnya pada area sepanjang sisi Barat 
Ujung Jalan Kramat Raya yang bersinggungan dengan Kawasan Pasar Senen. Stylistik arsitektur 
modern dalam rupa international style, serta olahan masa dan façade bangunan terhadap jalan 
Kramat Raya. Dalam konteks perkotaan bangunan ini menyisakan jejak GSJ 0 dan adanya arcade 
menyatu dengan trotoar, menunjukkan jejak penting kawasan bisnis pada tahun 1960 an. 

Dengan melihat potensi tersebut, bangunan CTC tersebut memungkinkan untuk dilakukan upaya 
pelestarian dan pemanfaatan kembali agar kawasan tersebut terdampak dan menjadi lebih hidup. 
Namun sangat disayangkan bahwa data tentang bangunan tersebut sangat terbatas. Penelitian ini 
bermaksud menggali lebih jauh data tentang bangunan tersebut dan melakukan kajian terhadap 
potensi bangunan agar dapat dilakukan konservasi dan turut mendukung citra kawasan yang 
berhubungan dengan masa lalunya. 

 

Kata Kunci: gedung CTC, konservasi, citra kawasan, arsitektur modern Indonesia, international style, 
GSJ 0. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Masa Presiden Soekarno, khususnya antara tahun 1957 sampai dengan 1964 merupakan era 

penting dalam perkembangan kota Jakarta. Sebagai kota ibu kota Republik Indoneisa, Jakarta 

jakarta menjadi pusat pemerintahan maupun pusat bisni nasional. Presiden Soekarno 

mengarahkan Kota Jakarta sebagai Kota Metropolitan yang berwajah modern, menajdi etalasi 

kemajuan bangsa Indonesia dan dapat sejajard engan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk 

mengembangkan kota Jakarta, maka dibangunlah berbagai macam fasilitas modern di berbagai 

kota, salah satunya adalah di Kawasan Senen yang menjangkau jalan Kramat Raya sebagai salah 

satu pusat perdagangan. 

Bangunan-bangunan baru dibangun menggunakan pendekatan modernis sesuai dengan 

jamannya pada saat itu. Presiden Soekarno dengan sadar menggunakan arsitektur modern 

untun menunjukkan suatu ungkapan kemajuan dan mengatasi keragaman arsitektur Kedaerahan 

di Indonesia. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa Nasionalisme membutuhkan perwujudan 

yang tidak memihak dan mengatasi keberagaman Nusantara. Pilihannya adalah modernisme. 

Pengaruh Soekarno nampak pada arahan-arannya untuk berbagai bangunan penting di Jakarta 

yang cenderung menggunakan stylisti arsitektur modern dan menjurus ke International style. 

ANtara lain Gedung Pola, GedungHotel Indonesia, Gedung Wisma Nusantara bangunan-

banvunan di kawasan GELORA Bung Karno dan sebagainya. 

Salah satu yang tidak mendapat perhatian adalah Gedung CTC atau Dharma Niaga. 

Keberadaan bangunan CTC di ujung Jalan Kramat Raya menarik perhatian. Bentuk dan 

stylistiknya memberi kesan kuat pada kawasan tersebut. Jika menilik tahun pembangunan dan 

fungsinya maka bangunan tersebut merupakan sesuatu yang penting pada jaman 

perkembanngan ekonomi Indonesia tahun 1960 an. Bangunan ini berperan sebagai pusat 

perdagangan eksport dan import yang dikelola oleh pemerintah. Jika demikian dapat diduga 

bahwa bangunan tersebut mendapat pengaruh juga dari arahan Soekarno. 

Dan dibangun pada kawasan tersebut dengan posisi tersebut tentu dutujukan untuk 

memberikan maksud tertentu pada kawasan Senen yang sudah merupakan pusat bisnis pada 

jaman tahun 1960 an. Penampilan bangunan CTC memberikan kesan stylistic arsitektur modern 
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yang kuat, terutama International Style yang pada tahun 1960 an. Perlu digali lebih mendalam 

data tentang bangunan ini, karena tidak ditemukan lagi informasi siapa arsiteknya.  

Namun sayangnya bangunan ini seperti diabaikan dan dibiarkan terlantar bertahun-tahun 

semenjak Dharma Niaga berpindah kantor ke Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat. Sangat 

disayangkan bahwa gedung yang dibangun dengan baik oleh arsiteknya, yaitu nampak dari 

gubahan massa dan olahan facadenya, pilihan stylistik bangunan, serta respon terhadap 

kawasan perdagangan berupak GSJ nol dan arcade yang menyatu dengan bangunan.  

Bangunan CTC merupakan salah satu jejak arsitektur modern pada masa Presiden Soekarno 

yang masih utuh dan memberikan citra kawasan yang kuat, khususnya pada area sepanjang sisi 

Barat Ujung Jalan Kramat Raya yang bersinggungan dengan Kawasan Pasar Senen. Stylistik 

arsitektur modern dalam rupa international style, serta olahan masa dan façade bangunan 

terhadap jalan Kramat Raya.  

Dengan melihat potensi tersebut, bangunan CTC tersebut memungkinkan untuk dilakukan 

upaya pelestarian dan pemanfaatan kembali agar kawasan tersebut terdampak dan menjadi 

lebih hidup. Namun sangat disayangkan bahwa data tentang bangunan tersebut sangat terbatas. 

Penelitian ini bermaksud menggali lebih jauh data tentang bangunan tersebut dan melakukan 

kajian terhadap potensi bangunan agar dapat dilakukan konservasi dan turut mendukung citra 

kawasan yang berhubungan dengan masa lalunya. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah: 

1. Melakukan penelitian dan signifikansi bangunan CTC di Jalan Kramat Raya agar dapat 

dilestarikan dan dilakukan konservasi.  

2. Menyusun konsep konservasi dan pemanfaatannya.  

3. Menyusun strategi pengembangan bangunan dan pemanfaatannya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan usulan untuk melestarikan bangunan CTC, sehingga 

pemilik bangunan dapat memperoleh gambaran bagi pemanfaatannya. 
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2. Hasil penenlitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menata pengembangan kota dan memberikan perhatian 

terhadap bangunan yang menajdi bagian dalam membentuk citra dan landmark kawasan. 

3. Bagi keilmuan arsitektur dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan jejak-jejak 

perkembangan arsitektur modern di Indonesia, sehingga menjadi semacam contoh 

bangunan yang masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Serta contoh bangunan yang 

kontekstual dengan kawasannya.  

 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penenlitian merupakan gambaran menyeluruh alur pemikiran dalam 

melaksanakan penelitian. Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat dilihat pada bagan di 

bawah ini.   

 

 

 

Gambar Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB II 

KEADAAN UMUM OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

 

2.1. PERKEMBANGAN KAWASAN SENEN DAN JALAN KRAMAT RAYA 

2.1.1. KAWASAN SENEN 

Sejarah Senen diawali dengan dibukanya Pasar Senen oleh Yustinus Vinck pada tahun 1733 pada 
zaman kolonial Belanda. Walau memang tidak sekuat kawasan Pasar Baru atau kawasan Glodok. 
Kawasan Senen memiliki posisi strategis. Karena kawasan Senen dapat dicapai dari berbagai arah. 
Baik dari kawasan utara dari Tanjung Priok, Ancol, atau dari wilayah timur, barat, dan selatan. 
Kawasan Senen di lewati Jalan Gunung Sahari – Jalan Kramat Raya – Jalan Salemba Raya yang 
menghubungkan poros utara ke selatan ke Masteer Cornelis atau kawasan jatinegara sekarang. 

Kawasan Senen menjadi denyut nadi karena dilintasi trem dari arah Jakarta Kota menuju Meester 
Cornelis (Jatinegara). Trem saat itu menjadi alat transportasi yang menonjol selain jenis kendaraan 
lainnya. Pada masa Presiden Soekarno pengembangan Kawasan Pasar Senen menjadi perhatian, 
sehingga dibuatlah masterplan Pasar Senen atau yang dikenal dengan Projek Senen pada tahun 
1963. Pada masa kepemimpinan Ali Sadikin, pemerintah juga melakukan revitalisasi kawasan Senen, 
dengan membangun Pusat Perdagangan Senen atau yang lebih dikenal dengan Proyek Senen Phase 
2. Pembangunan Proyek Senen diikuti dengan pasar inpres dan Terminal Senen. Melengkapi Proyek 
Senen, pada tahun 1990 dibangun pula super blok modern, Atrium Senen. 

 

 

Gambar. Maket Rencana Pengembangan Pasar Senen atau Projek Senen pada Tahun 1963 
dipamerkan di Gedung Pola 
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Gambar Gedung Pasar Senen pada Tahun 1970 an (sumber Troppen Museum) 

 

Saat ini kawasan Senen berkembang sebagai pusat perkantoran dan perdagangan. Fungsi 
Perkantoran dan perdagangan berkembang mulai dari area Pasar Senen, perempatan senen hingga 
sepanjang jalan Kramat Raya menuju Jalan Salemba Raya. Fungsi ini ditetapkan dalam zonasi tata 
ruang Kota Jakarta untuk Kecamatan Senen.  

 

 

Peta Zonasi Kecamatan Senen (Sumber: //jakartasatu.jakarta.go.id/) 

 

2.1.2. KAWASAN JALAN KRAMAT RAYA 

Jalan Kramat Raya pada area pertemuan dengan Kawasan Senen atau di sekitar perempatan Senen 
menajdi aktifitas perdagangan yang ramai. Kepadatan perempatan Senen dari waktu kewaktu 
menimbuklan kemacetan dan kesremawutan, untuk itu pada tahun 1980 dibangun fly over Senen 
untuk mengurangi kepadatan jalur utara – selatan.  
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Gambar Kawasan Perempatan Senen tahun 1970 an dan Jalur Trem di Jalan Kramat Raya pada 
Tahun 1940 (sumber Pinterest) 

Pada saat ini nuansa perdagangan masih dapat dirasakan di sepanjang jalan mulai dari perempatan 
Senen sampai Gedung Sumpah Pemuda. Hal ini ditunjukkan dengan deretan pertokoan dan Garis 
Sempadan Jalan (GSJ) nol. Deretan Gedung mulai dari Gedung CTC hingga beberapa blok bangunan 
ke arah utara membuat arcade sepanjang muka bangunan dengan memanfaatkan lorong di bawah 
bangunn yang menhadap ke Jalan. 

Pada area dimana lokasi  Gedung CTC berada, citra dan karakter Gedung CTC sangat kuat 
memberikan memberikan citra kawasan tersebut. Dan dari deretan gedung-gedung yang ada hanya 
Gedung CTC yang menyisakan peninggalan arsitektur modern bercorak International Style yang 
tersisa. Façade bangunan yang membentuk sudut, tidak datar, memberi rasa ruang yang kuat pada 
jalan di depannya. 

 

   

Gambar Arcade di bagian depan Gedung CTC dan Bentuk Façade Menyudut (sumber dokumentasi 
Sonja Mirzani). 

 

2.2. TINJAUAN GEDUNG CTC DI KRAMAT RAYA 

2.3.1. SEJARAH GEDUNG CTS  

Gedung CTC atau Central Trading Company terletak di Jalan Kramat Raya No. 69-71, Kwitang 
Kec.Senen Kota Jakarta Pusat. Gedung ini merupakan salah satu bagian penting dalam 
perkembangan perdagangan di Indonesia. Sayangnya gedung yang masih berdiiri dengan kokoh dan 



11 
 

bentuknya mencolok di Ujung Jalan Kramat dekat perempatan Senen, tidak digunakan lagi dibiarkan 
kosong dan merana. Saat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang menawarkan jasa pengecatan 
mobil di tepi jalan tersebut.  

Sejarah CTC berawal dari suatu badan dagang milik swasta yang mengadakan hubungan pertukaran 
barangbarang perlengkapan dan persenjataan yang dibutuhkan pihak Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) dengan luar negeri pada saat perang kemerdekaan akibat blockade Belanda dilautan. Hal ini 
disebabkan organisasi tentara tidak diperbolehkan berdagang. Pada bulan Oktober 1947 Panglima 
Komando TNI Sumatra pada saat itu (Letjen R. Soeharjo Hardjowardojo) menetapkan dan 
mendirikan sebuah organisasi dalam bentuk perusahaan yang diberi nama CTC (Central Trading 
Company) atau PT.Persekutuan Sero Pusat Perdagangan. Perusahaan ini mendapatkan dukungan 
dengan modal pemerintah 100%. Tugas dari perusahaan ini adalah mengadakan perlengkapan 
kebutuhan pemerintah tentara dan umum .  

Dalam perkembangannya CTC berkembang menjadi PT.PANTJA NIAGA dan sebagai badan usaha 
milik Negara. Kantor pusat perusahaan perdagangan tersebut diresmikan oleh Presiden pertama 
Indonesia Ir.Soekarno pada tahun 1947. Setelah sempat mengalami berbagai permasalahan karena 
aksi Clash ke 2 yang dijalankan oleh Belanda, pada tahun 1950 setelah pengakuan kemerdekaan RI 
oleh Belanda pada Konsfrensi Meja Bundar, CTC di organisir kembali dan kantornya berkedudukan di 
Jakarta. Wakil presiden pada saat itu, Moh. Hatta meminta untuk langsung bergerak dalam bidang 
ekonomi serta dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat perdagangan di dalam mapun luar negeri. 
Pada tahun 1951 -1952 hingga berakhirnya Perang Korea, CTC mengalami kemunduran yang serius. 
Dan pada tahun 1955 dikelola kembali dengan perencanaan yang lebih teratur, CTC kemudian 
menjadi kuat kembali.  

Pada tahun 1958 sebelum terjadi pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda, ada dua 
perusahaan Belanda waktu itu yaitu NV Stoomvaart Maarschappij Nederland (SMN) bergerak dalam 
bidang pelayaran niaga dan NV Harmsen Verwey & Dunlop (perusahaan impor-ekspor) yang masih 
aktif. Perusahaan ini dinasionalisasikan dan digabungkan dengan CTC. Dari hasil penggabungan 
tersebut peran CTC semakin luas dan merupakan salah satu perusahaan nasional yang paling kuat di 
Indonesia.  

Perusahaan perdagangan ini terdiri dari 3 perusahaan yaitu : 

1. Pantja Niaga 
2. Dharma Niaga 
3. Cipta Niaga 

Perusahaan memiliki asset perdangangan masing-masing yang merupakan merger dari BUMN Niaga 
menjadi PT Pusat Perdagangan Indonesia. Gedung CTC adalah dulu milik dari PT. Pantja Niaga yang 
merupakan fungsi kantor pusat perdagangan di bawah pengolaan kementrian perdagangan dan 
kementrian keuangan pada saat itu. PT. Pantja Niaga ialah perusahaan yang memgimpor dan 
mengekspor berbagai macam perdagangan misalnya Pakain Olahraga, jam mewah, persenjataan, 
meja gambar arsitek, alat tulis, lampu merk Philips, dll. 
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Gedung ini sudah di pergunakan lagi karena dengan Merger pada tahun 2003 dari 3 perusahaan 
tersebut terjadi pengurangan karyawan akhirnya hanya di fungsikan 1 gedung yaitu di jalan Abdul 
Muis yang dulunya merupakan pusat Dharmaniaga jadi tempat lebih strategis untuk dijadikan kantor 
pusat ialah di jalan Abdul Muis sehingga 3 perusahaan tsb di jadikan satu gedung. 

Tidak ada informasi yang menjelaskan secara rinci mengapa Kantor CTC dibangun di kawasan Senen 
dan kapan pembangunan gedung yang sampais aat ini masih ebrdiri kokoh ini. Jika merunut pada 
buku “Jakarta Jaya Sepanjang Masa” terbitan tahun 1961, Gedung CTC sudah disebutkan meskipun 
dengan penjelasan yang terbatas. Sehingga diduduga bahwa Gedung CTC saat ini dibangun sekitar 
tahun 1960 an awal. Dan jika melihat fungsi dan perannya yang sangat penting bagi perdagangan 
Indoensia pada saat itu, maka dapat diduga pula bahwa ada pengaruh Soekarno pada arsitektur 
bangunan tersebut. Hal ini didasarkan pada pengaruh Soekarno pada masa itu yang selalu 
memberikan arahan-arahan, atau yang dikenal dengan “ACC Soek” pada berbagai bangunan penting 
di Jakarta. 

 

2.3.2. LOKASI GEDUNG CTC 

Gedung CTC berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 69-71, Kwitang Kec.Senen Kota Jakarta Pusat dan 
berada di titik koordinat 6 °10’57’’S 106 °50’32”E. Lokasinya sangat stratergis terletak di Kawasan 
Senen ditepi jalan Kramat Raya yang menghubungkan Jakarta Utaraberada dipusat ibu kota Jakarta  
sekitar Ancol dengan Jatinegara. Jalur ini juga dilewati trem pada masa colonial Belanda tahun 1940 
an. Kawasan Senen dan sekitarnya termasuk area perempatan Senen hingga Jalan Kramat Raya 
merupakan salah pusat perekonomian di Jakarta.  

Letak Gedung CTC dekat dengan  Perempatan Senen dan saat ini ada di ramp naik fly over Senen dari 
arah Salemba. 
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Gambar Lokasi dan Letak Gedung CTC di tepi Jalan Kramat Raya 

 

 

2.3.3. STYLISTICI GEDUNG CTC  

Gedung ini memiliki langgam arsitektur modern yang lazim berkembang di Indonesia pada era 50’an. 
Pada umumnya arsitektur modern sengaja menciptakan pandangan yang mencerminkan ide tentang 
masyarakat industri, berdasarkan kesederajatan. Bahan pabrik seperti kaca sangat digemari ,dimana 
pada saat itu kaca dapat membentuk sebuah volume ruang. Bagian dalam dapat terlihat dengan 
menggunakan kaca bagian luarnya menampilkan sebuah kejujuran. Bentuk-bentuk yang digunakan 
merupakan bentuk rasional yaitu kaku biasanya berbentuk kotak terlihat masif dan jarang terdapat 
ornamen penghias. 

Tampilan fasad gedung terbentuk dari pola vertikal dan horizontal , penggunaan kaca yang berulang 
memberikan kesan transparan dan terbuka. Sehingga dapat disimpulkan konsep yang dituangkan 
yakni adalah kewibawaan yang tegas , jujur dan terbuka. Sebagaimana konsep yang digunakan 
gedung serupa yang di bangun di periode tersebut. 
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Gambar Façade Gedung CTC (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

  

Gambar Arcade Gedung CTC dan permainan Kolom Bulat (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Pintu Gerbang Masuk ke Lorong Bangunan Menuju Area Dalam. Ada symbol CTC. Sehingga diduga 
Pintu ini mash asli dari awalnya 

 

 

Gambar Pintu Gerbang Masuk dan Symbol CTC. Pada Pintu Pagar (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Teralis Jendela Bagian Lantai Dasar, Kanopi dan Penggunaan AKsen Batu pada Didnding Bagian 
Bawahnya 
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Gambar Teralis Jendela, Kanopi dan Aksen Batu pada Dinding Di Lantai Dasar (sumber : 
dokumentasi pribadi, dokumentasi Sonja Mirzani) 

 

Kondisi façade bagian belakang menampakanadanya sun shading yang terbuat dari beton. Bangunan 
bagian belakang menghadap kea rah barat. Kondisinya masih asli dan tidak banyak dirubah. 
Demikian pula pada jendela-jendelanya. 
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Gambar Façade Bagian Belakang dan Bangunan Lain di Halaman Belakang (sumber : dokumentasi 
Sonja Mirzani) 

 

2.3.3. KONDISI GEDUNG CTC  

Gedung CTC berada di Jln. Kramat Raya no 69-71a Senen Jakarta Pusat, dengan luas bangunan 
15.000 m2, , luas lahan 5.485 m2. Bangunan ini terdiri dari 3 massa bangunan. Dua dibagian depan 
yang disatukan dengan menara dan menjadi titik sudut kemiringan facadenya. Dan satu masa ada 
dibagian belakang di area parker. Bangunan depan terdiri dari 5 lantai pada massa sebelah kiri dan 6 
lantai apda massa sebelah kanan. Sedangkan massa bangunan di belakang terdiri dari 4 lantai. 

Struktur Gedung CTC menggunakan rangka kaku (Rigid frame) beton yang terdiri dari elemen balok 
dan kolom. Berdasarkan pengamatan di lapangan secara struktur masih Nampak kokoh. Namun 
untuk kekuatannya perlu dilakukan pengetesan struktur kembali. Kondisi ruang-ruang dibiarkan 
kosong dan masih dapat digunakan kembali dengan menata interiornya. Ruangan-ruangan di setiap 
lantai berbentuk openspace sehingga secara fleksibel dapat dapat dimanfaatkan kembali. 

Fungsi Gedung CTC pada awalnya adalah sebuah perkantoran sebagai kantor perusahaan 
perdagangan. Didalam gedung ini terdapat 2 lobby yang terletak di depan dan juga di belakang. 
Terdapat 3 area tangga ,yang pertama di lobby utama, kedua dan ketiga berada dibilik kanan dan kiri 
lobby kedua. Dan dua area lift lobby utama dan di lobby ke 2. Peletakannya berada ditengah sejajar 
dengan void guna mempermudah akses pengguna untuk menjangkau kesegala arah. 

Tabel Kondisi Ruang di dalam Tapak dan Bangunan 

 

Kondisi Lantai 1 dan lantai 2 Eksisiting. 

Ada bangunan lain di bagian belakang 
berlantai 3. 

Seluruh ruang dalam kondisi kosong dan 
tidak dipergunakan. Meskipun dalam kondisi 
masih kokoh. 

Akses kebelakang yang merupakan area 
parkir melalui lorong yang menembus tengah 
bangunan dan jalur di sisi selatan bangunan. 

Halaman Belakang digunakan oleh usaha 
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pengecatan mobil oleh masyarakat setempat. 

Lantai 3 dan  4. 

Seluruh ruang dalam kondisi kosong dan 
tidak dipergunakan. 

 

 

Lantai 5  

Seluruh ruang dalam kondisi kosong dan 
tidak dipergunakan. 

 

 

Lantai Atap 

Sebagian diberi atap tambahan berbentuk 
melengkung. 

 

Gambar Siteplan dan Denah Bangunan CTC dengan Penggambaran Ulang (sumber : Sonja Mirzani) 

 

Keunikan Bangunan CTC adalah pada GSJ nol adanya arcade yang menyatu dengan trotoar dan pintu 
masuk dibagian tengah bangunan yang membawa pengunjung ke innercourt dan area parker di 
bagian belakang. Kondisi pintu besi gerbang masih kokoh dan nada symbol CTC. Sementara nama 
perusahaan sudah berganti. Hal ini menunjukkan bahwa pintu besi ini masih asli dari awalnya.  
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Gambar Suasana Gerbang Menuju Area parker di Belakang (sumber : dokumentasi pribadi dan 
dokumentasi Sonja Mirzani) 

 

Lobby bangunan terletak di bagian lorong bangunan bagian dalams etelah lorong masuk dan 
innercourt. Pada Lobby ditemukan adanya ornament dinding ebrupa mosaic dari ekramik berwujud 
Dwi Kemakmuran yang menajdi symbol CTC. Dengan demikian bagian ini masih nampak keasliannya. 
Sedangkan finisnhing kayu sepertinya merupakan tambahan karena tidak sinkron dengan eksterior 
bangunan dan bagiuan-bagian bangunan lainnya. 
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Gambar Suasana Interior Lobby Utama di Bagian Dalam setelah Innercourt. Masih Nampak Mosaik 
Lambang CTC dengan Kondisi Sangat Baik. (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Bagian dalam bangunan, terutama pada ruang-ruang utamanya merupakan ruangan terbuka atau 
open layout. Ciri ruang perkantoran modern, sehingga ada fleksibilitas dalam penyekatan ruang-
ruang sesuai yang dibutuhkan. Jika diamati maka penyekat ruang merupakan unsur yang telah 
diubah beberapa kali, Nampak dari material finishingnya yang mencerminkan bahan tahun 1970 – 
1980 an. Demikain pula plafondnya ada yang menggunakan bahan lama maupun bahan baru seperti 
acustic tile dengan rangka aluminium. 
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Gambar Suasana Bagian Dalam Bangunan di setiap Lantai (sumber : dokumentasi Sonja Mirzani) 

 

Bangunan CTC memili tiga area tangga dan 2 area lift. Lokasi tangga dapat dibedakan menjadi tangga 
utama yang terletak di tengah dan tangga kecil yang mengarah pada bagian belakang bangunan sisi 
kiri dan bangunan sisi kanan. Kondisi tangga masih menunjukkan keasliannya, baik pada reiling 
maupun lantai anak tangganya. 
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Gambar Suasana Tangga Dalam dan Tangga Utama. (sumber : dokumentasi Sonja Mirzani) 

 

 

2.3. TINJAUAN GEDUNG PEMBANDING SEJAMAN 

2.3.1. GEDUNG POLA (GEDUNG PROKLAMASI)  

Gedung Pola yang berlokasi di Jalan Proklamasi No. 56 Pesanggrahan, Menteng, Jakarta Pusat, 
Jakarta. Gedung Pola merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk menunjukkan pembangunan dan 
kemajuan Indonesia. Gagasan ini mengorbankan salah satu jejak penting sejarah Indoensia yaitu 
rumah Soekarno tempat dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indoensia pada tanggal 17 
Agustus 1945. Rumah Soekarno tersebut diratakan dengan tanah sekitar 1950 an. Ada latarbelakang 
penting yang dirasa oleh Soekarno yaitu Soekarno ingin mengubah ruang nostalgia menjadi tempat 
bagi masyarakat untuk mendefinisikan dan meredefinisikan secara terus menerus (M. Nandya 
Widyarta, 2002)  

Gagasan Presiden Soekarno adalah menjadikan Gedung Pola sebagai gedung masa depan, tempat 
segala impian pembangunan di Jakarta dipamerkan dalam bentuk gambar dan maket berskala besar. 
Soekarno suka dengan maket, maket membutuhkan pemanggungan agar dilihat. Maka dibuatlah 
etalase tempat segala maket projek pembangunan diletakkan dan dapat dilihat oleh semua orang 
berupa Gedung Pola tersebut. 

Dalam perkembangannya, Gedung Pola sempat beberapa-kali berganti fungsi yakni setelah Masa 
Orde Baru Gedung ini digunakan sebagai perkantoran dan menghilangkan fungsinya semula. Saat ini 
Gedung ini berganti nama dengan Gedung Proklamasi. Bangunannya masih utuh dan tidak berubah 
pada selubung bangunannya, namun interiornya sudah berubah. Saat ini gedung tersebut terkesan 
tidak menyolok lagi dan menutup mimpi Soekarno pada saat itu. 

Arsitek dari Gedung Pola adalah Friedrich Silaban. Desain arsitekturnya sangat khas Friedrich Silaban, 
yaitu menunjukkan citra pemikiran arsitek modern. Olahan massanya dan facadenya 
memperhitungkan faktor lokasi, bentuk yang lugas, sederhana, dan geometris, namun fungsional 
secara ruang dan elemen pelingkupnya menunjukkan estetika modern. Nampaknya ada kecocokan 



22 
 

antara Presiden Soekarno dan Friedrich Silaban. Sehingga karya arsitektur ini memberikan pengaruh 
terhadap perkembangan arsitektur monumental di Indonesia sesuai dengan arahan Soekarno. 

Gedung Pola dirancang berbentuk kotak sederhana, memiliki sumbu terhadap letak Rumah 
Proklamasi yang saat ini telah rata dengan tanah dan diganti dengan Tugu Petir sebagai penanda 
posisi Ir.Soekarno berdiri ketika membacakan naskah proklamasi. Akses Jalan Proklamasi tersebut 
menghubungkan antara Tugu Petir dengan massa bangunan Gedung Pola. Bangunan Gedung Pola 
dapat diakses dari semua sisi. 

Bangunan Gedung Pola merupakan sebuah bangunan unit tunggal berdenah persegi panjang. 
Wujudnya merupakan penerapan dari gaya arsitektur modern namun dipadukan dengan respon 
tropis. Bentuk-bentuk yang digunakan merupakan bentuk-bentuk rasional, berbentuk kotak masif 
tanpa ornamen-ornamen penghias. Ekspresi Gedung Pola ditunjukkan dari jajaran kolom-kolom 
raksasa yang berfungsi sebagai penopang beranda dan atap Gedung Pola. Sedangkan respon tropis 
pada Nampak apda penggunaan teritis atap yang lebar atau kanopi dan perisai matahari, sebagai 
penangkal panas matahari dan tempias hujan. Bukaan jendela dan louver di setiap sisi gedung 
sebagai upaya mencapai kenyamanan thermal 
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Gambar Desain Gedung Pola (sumber pameran Tegang Bentang, arsitektur Indonesia) 

 

Stylistik arsitektur modernisme mengnggunakan corak International style, hal inis esuai dengan 
gagasan Soekarno tentang modernism Indoensia dan penggunaan arsitektur modern sebagai pilihan 
representasi masa depan. Arsitek F. Silaban menunjukkan kecocokan dalam mengungkapkan stylistik 
tersebut 
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Gambar Stylistik Bangunan Gedung Pola (sumber : arsitektur Indoensia dan dokumentasi pribadi) 

 

Ruang pada Gedung Pola berbentuk grid dengan perletakan sirkulasi di bagian tepi sedangkan di 
tengah terdapat area void dan yang terbentuk dari pola mezzanine untuk memberikan kesan 
terhubung antar lantai dasar dengan lantai atasnya. Elemen pada bangunan Gedung Pola terdiri dari 
atap (atap dan plafon), dinding (jendela, pintu, louver) railing tangga /selasar dan lantai (pola lantai). 

 

  

  

Gambar Suasana Ruang Dalam Utama Gedung Pola sebagai Tempat Pameran Rencana 
Pembangunan Berbagai Proyek di Indonesia dan Suasana Pameran Maket 
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2.3.3. GEDUNG TOSERBA SARINAH 

TOSERBA Sarinah merupakan cikal bakal usaha ritel modern Indonesia yang dikelola oleh PT Sarinah 
(Persero) dan didirikan pada 17 Agustus 1962. PT. Sarinah  Badan merupakan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang digagas oleh Presiden Soekarno. Perannya adalah untuk mewadahi kegiatan 
perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. 
Pembangunan Gedung Sarinah di Jl. M. H. Thamrin Jakarta ditujukan untuk menyambut berbagai 
even internasional yang diselenggarakan pada tahun 1960 an yaitu Asean games dan CONEFO. 
Namun demikian peresmian Gedung Sarinah pada 15 Agustus 1966 sekaligus menandai 
kehadirannya sebagai pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. 

TOSERBA Sarinah mengemban peran penting dan amanat Presiden Soekarno bahwa harus menjadi 
pusat perdagangan dan promosi barang-barang produksi dalam negeri, terutama hasil pertanian dan 
perindustrian rakyat, hingga saat ini Sarinah terus menjunjung tinggi komitmennya untuk 
mendukung kemajuan produk-produk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Nama “Sarinah” pada 
dasarnya merupakan nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno di masa kecil. Karena kesan 
mendalam tentang kebesaran jiwa sang pengasuh menginspirasi Presiden Soekarno menyematkan 
nama tersebut untuk pusat perbelanjaan pertama dan megah di Indonesia.  

Pusat perbelanjaan atau TOSERBA Sarinah didirikan pada 17 Agustus 1962, dan resmi dibuka untuk 
masyarakat pada 15 Agustus 1966. Bangunan ini memiliki ketinggian sekitar 74 meter dengan 15 
lantai. Penggagasnya adalah Presiden Soekarno. Meskipun pada saat itu situasi ekonomi Indonesia 
dalam keadaan yang buruk, Presiden Soekarno ingin mendirikan pusat perbelanjaan yang murah, 
sekaligus menjadi stimulan, mediator dan alat distribusi ekonomi bagi pengusaha menengah di 
Indonesia.  

Gedung Sarinah dapat dikatakan sebagai salah satu Gedung Pencakar Langit Pertama Indonesia.  
Pusat perbelanjaan ini menyediakan berbagai kebutuhan wanita, anak, dan pria. Pada awal 
pembukaan, hanya tiga lantai saja yang dikenalkan ke masyarakat. Lantai I menyediakan 
perlengkapan wanita dan pria, perlengkapan listrik serta penerangan. Di lantai II tersedia barang-
barang tekstil, konveksi, dan mainan anak. Sementara lantai III berisi perlengkapan rumah tangga 
dan alat tulis. Selain itu, Sarinah juga menyediakan barang makanaan serta bumbu. Dengan segala 
kelengkapannya, maka Soekarno pada waktu itu menyebutnya sebagai "Toko Serba Ada". Setelah 
beberapa tahun berjalan, Sarinah terus berkembang dengan membuka bisnis ritel atau eceran. 
Selain itu, Sarinah juga menjangkau pembinaan perajin atau koperasi.  
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Gambar Seri Wajah TOSERBA Sarinah Dulu dan Foto Tahun 2007 (sumber : kompas.com, sumber 
lain, dokumentasi pribadi) 

 

Beberapa sumber mengatakan bahwa Bangunan Gedung Sarinah secara arsitektural konsep dan 
idenya dibuat oleh Presiden Soekarno. Kemudian dikembangkan oleh arsitek Istana. Namun belum 
diperoleh siapa arsitek yang mengembangkan rancangan tersebut. Gedung Sarinah juga bukan 
merupakan hasil sayembara desain yang banyak dilakukan oleh Presiden Soekarno. Jika diperhatikan 
maka gedung ini menunjukkan langgam arsitektur modern seperti yang sering disuarakan oleh 
Presiden Soekarno pada masa itu. Secara khusus dengan melihat bentuk, pola facadenya yang 
cenderung grid dan adanya bidang luas di depannya serta minim ornamentasi, bangunan ini dapat 
dikategorikan bercorak International Style. Langgam yang mendunia pada saat itu dan menjadi ciri 
dari berbagai kota-kota modern di dunia. 
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Bangunannya berbentu kota persegi dan atap datar. Secara estetika menggunakan kesan industrial 
dengan olahan bukaan pada façade yang teratur dan diakhiri dengan listplang besar sebagai penutup 
atapnya. Pada awal berdirinya bangunan ini memiliki pelataran luas pada podiumnya dan 
menyambung ke gedung seberangnya di sisi utara yaitu Jakarta Theatre dengan jembatan 
penyeberangan. Namun sejak tahun 1980 dan dibangunnya Gedung Skyline, jembatan ini dibongkar. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. ARSITEKTUR MODERN DI JAKARTA TAHUN 1955 - 1965 

3.1.1. SOEKARNO DAN ARSITEKTUR MODERN DI JAKARTA 

Perkembangan arsitektur modern membuka pemikiran mengenai pilihan terhadap arsitektur baru 
yang mengatasi arsitektur lama. Soekarno karena pendidikan arsitekturnya dan pengaruh jaman, 
membawa wacana arsitektur modern dalam pembangunan fisik.  

Modernisme adalah entitas netral bagi keragaman yang ada di Nusantara. Sebagai keputusan terkait 
nasionalisme dan kesatuan (Widyakarta). Karakter nasional yang dibangun oleh Soekarno adalah 
menjurus superlokal dan mengatasi afiliasi etnis dan tradisi setempat. (Abidin Kusno).  

Soekarno mendekatkan nasionalisme dengan arsitektur modern, sebagai pendekatan baru dalam 
gubah karya arsitektur yang dapat mengatasi keberagaman di indonesia dan menjawab arah 
nasionalis dan modernitas Indonesia (Lihat Kusno, 2000). Arsitek-arsitek disekitarnya yang modernis 
nampaknya mempunyai perasaan yang sama yaitu bahwa arsitektur Indonesia itu mengatasi 
arsitektur tradisional. (Kusno, 2012). Pilihan pada gaya arsitektur modern (mengarah international 
style) yang telah dipadukan  dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. 

Pada tahun 1961 status Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Ibukota, yang secara resmi 
dilakukan tahun 1964. Pada tahun-tahun ini kota Jakarta berkembang pesat. Bung Karno yang pada 
saat itu telah menjabat menjadi presiden pertama yang banyak berperan dalam penciptaan 
bangunan dan monument-monumen yang kini ciri khas Jakarta. Salah satunya adalah melalui 
berbagai proyek mercu suar dengan menggunakan dana pampasan eprang dari Jepang.  

Dalam lingkaran Presiden Soekarno ada banyak arsitek yang turut mendukung dengan rancangan-
rancangan arsitekturnya. Soekarno juga membentuk Arsitek Istana yang ditunjuk oleh presiden 
sendiri, dalam hal ini adalah arsitek RM. Soedarsoho.. 

 

3.1.2. INTERNATIONAL STYLE 

Tahun 50-an dikatakan sebagai puncak Arsitektur Modern di sebabkan oleh: 1. Karena tahun 50-an, 
segenap filosofi dan prinsip Arsitektur sebagai ilmu telah dapat diformulasikan dengan sempurna 
dari ide sampai dengan realisasinya:  bangunan kotak dan geometris murni,  Platonic solid, 
menjadi ekspresi yang pas bagi Arsitektur sebagai ilmu,  yang disebut bentuk jikalau memenuhi 
aturan-aturan geometri, misalnya : lingkaran, bujursangkar, segitiga ( 2 matra/Dimensi ) dan bola, 
piramid, kubus ( 3 matra/Dimensi ). 2. Karya-karya Arsitektur mampu dan sangat sempurna untuk 
mengekspresikan space/ruang. Pada periode ini penyatuan antara karakter bangunan dengan fungsi, 
perancangan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tetapi juga hubungannya 
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dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri (misalnya : iklim). Bangunan 
yang tercipta mencerminkan suatu dialogi dengan teknologi, hal ini terlihat dari penggunaan produk 
baru, seperti; baja, alumunium, metal, beton pracetak. Penggunaannya dapat dibagi menjadi dua 
prinsip dasar yang berbeda yaitu dilihat dari segi keindahan eksterior dan interior (estetika) dan 
dilihat dari metode produksi (efisiensi).  

Bentuk dan penampilan pada arsitektur modern merupakan bentuk-bentuk yang geometris dan 
mudah dikenal. Kesederhanaan, kemurnian, kerapian dan ketelitian dari bentuk serta penampilan 
tersebut merupakan karakteristik serta konsep dari arsitektur modern. Walapun dalam bentuk yang 
abstrak, bentuk tersebut akan menunjukkan ekspresi kejujuran. Elemen-elemen dari bentuk pada 
arsitektur modern bersifat puris atau bentuk yang selalu diulang. Kesederhanan pada bentuk dan 
tampilan merupakan ekspresi kejujuran serta nilai estetika pada arsitektur modern.(Tanudjaja, 1997) 
Fasad atau penampilan bangunan dengan pengunaan garis-garis linier dan bentuk kotak atau 
segiempat melahirkan sebuah konsep yang universal. Bentuk asimetris, kubus atau semua sisi dalam 
komposisi dan kesatuan bentuk. Elemen horizontal dan vertikal dipadukan dengan kontras atau 
komposisi yang seimbang antara kepadatan serta rongga dan padat maupun ringan melalui palikasi 
penataan dan penggunaan material. 

Pada fasade atau kulit gedung ini memiliki bukaan jendela yang menjorok kedalam untuk 
menghindari paparan air hujan secara langsung , jendela ini menggunakan kaca transparan dan 
ditata berulang dan sejajar sehingga menimbulkan kesan terbuka, jujur, dan transparan. Hal ini 
dipelopori arsitektur yang berkembang saat itu yakni arsitektur modern yang dulunya dianggap 
sebagai arsitektur "International Style". Arsitektur ini diadobsi dengan penyesuaian kondisi alam 
Indonesia yang didominasi iklim tropis , seperti : (1) penyesuaian orientasi gedung , (2) banyaknya 
bukaan atau jendela untuk menstabilkan suhu ruangan , (3) cantilever yang berfungsi sebagai tritisan 
air hujan dan penghalang matahari secara langsung dan lain sebagainya, 

 

3.2. KONSERVASI BANGUNAN 

3.2.1. PELESTARIAN BANGUNAN LAMA DAN CAGAR BUDAYA 

Menurut Prof.Ir.Antariksa,M.Eng.,Ph.D, Tindakan Pelestarian adalah menjaga karya seni sebagai 
kesaksian sejarah, yang kerap kali berbenturan dengan kepentingan lain khususnya dalam kegiatan 
pembangunan. Lewat kajian historis terhadap peristiwa-peristiwa penting di masa lampau, kita yang 
hidup di masa sekarang yang bisa mempelajari pola tingkah laku manusia dan menganalisisnya demi 
kepentingan hidup kita sekarang dan di masa yang akan datang. Sejarah eksistensi sebuah 
peradaban tidak hanya dapat ditelusuri lewat historiografi ataupun catatan aktivitas perjuangan 
masyarakatnya. Misalnya, memerinci kajian geologis, masih banyak Saksi Bisu lainnya yang bisa 
menceritakan perjalanan masa lalu sebuah kota, Terutama ketika kota tersebut mengalami masa 
kejayaan. Salah satu dari Saksi Bisu itu adalah bangunan-bangunan tua, yang banyak menyimpan 
diantaranya Catatan sejarah autentik. Dalam Burra Carter (1981), makna pelestarian merupakan 
suatu proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang ada tetap terpelihara dengan baik 
sesuai situasi dan kondisi setempat. Menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003) 
pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, 
perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan , dan atau pengembangan secara selektif 
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untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman 
untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. UU Cagar Budaya No.11 Tahun 2010, 
Pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan 
cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Kegiatan pelestarian ini juga dijelaskan 
dalam Piagam Athena 1933 (the functional city) yaitu sebagai berikut:  

1. Nilai Arsitektur dari objek arsitektur (Fabric) ataupun kawasan kota (ensemble) yang 
memiliki signifikasi khusus harus dilindung;dan  

2. Warisan bersejarah akan dilindungi bila dinilai objek/benda tersebut merupakan 
pencerminan budaya masa lalu dan selama masih memenuhi kepentingan umum. Upaya 
pelestarian memerlukan pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup 
bangunannya tetapi juga lingkungannya (conservation area) dan sejarah kotanya (histories 
town). Dengan pendekatan konservasi , berbagai kegiatan dapat dilakukan, menilai dari 
inventarisasi bangunan bersejarah , upaya pemugaran (restorasi) , rehabilitasi , rekonstruksi 
, sampai dengan revitalisasi yakni memberikan nafas baru. 

 

Pelestarian tidak diarahkan kepada “Protectionist” (yakni bangunan tidak boleh difungsikan ulang , 
tidak boleh diubah walaupun sudah sangat buruk bahkan berbahaya, atau material harus sama 
walaupun sulit didapat) , melainkan pelestarian lebih cenderung agar dapat saling berkaitan antara 
preservasi dengan intergrated development. Dijelaskan pada UU No.11 Tahun 2010 pasal 5 tentang 
kriteria cagar budaya bahwa benda, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya ,atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:  

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;  
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;  
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah , ilmu pengetahuan , Pendidikan , agama, dan atau 

kebudayaan;  
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.  

Dalam National Register of Historic Place , National Park Service US Department of Interior, Kriteria 
objek konservasi antara lain:  

1. Berkaitan dengan peristiwa yang memberi konstribusi signifikan dalam alur sejarah bangsa.  
2. Berkaitan dengan kehidupan tokoh yang cukup penting dalam sejarah.  
3. Perwujudan dari suatu karakter , tipe , periode, metode pembangunan, contoh karya ahli 

atau memiliki nilai artistic tinggi.  
4. Menghasilkan informasi penting masa prasejarah dan sesudahnya.  

Dalam Introduction to Urban Planning dijelaskan mengenai kriteria bangunan representative untuk 
dilestarikan:  

1. Estetika: Bangunan/lingkungan memiliki sesuatu yang khusus dalam sejarah perkembangan 
“style” tertentu.  

2. Tipikal : Bangunan-bangunan yang merupakan wakil dari kelas atau type bangunan tertentu.  
3. Kelangkaan : Bangunan yang hanya satu-satunya atau peninggalan terakhir dari style atau 

gaya yang mewakili jaman tertentu.  
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4. Peranan sejarah: Bangunan/lingkungan yang merupan tempat terjadinya peristiwa 
bersejarah , sebagai ikatan simbolis antara peristiwa yang lalu dan peristiwa sekarang.  

5. Yang paling menonjol : Bangunan-bangunanyang paling pertama dibuat, besar, tinggi dan 
sebagainya. 

 

3.2.2. KONSERVASI BANGUNAN LAMA DAN CAGAR BUDAYA 

Menurut Danisworo (2005), pelestarian adalah melindungi serta memanfaatkan sumber daya suatu 
tempat. Dari pengertian tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa “pelestarian merupakan suatu 
upaya untuk melindungi dan menjaga bangunan dan lingkungan dari kerusakan ataupun mencegah 
terjadinya kerusakan sehingga makna kulturalnya yang mengandung nilai sejarah arsitektural 
keindahan nilai keilmuan dan nilai sosial tetap terpelihara untuk generasi mendatang.” Dengan 
demikian , pelestarian bangunan atau konservasi tidaklah hanya sebuah perawatan yang ada , tetapi 
juga dapat “menghidupkan” kembali fungsi objek tersebut atau memberi fungsi baru yang tidak 
merusak keberadaan objek tersebut. Berikut pembahasan secara spesifik konservasi dan revitalisasi: 

Secara umum konservasi mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan atau mengawetkan daya 
dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi merupakan 
tindakan pelestarian yang menekankan kepada penggunaan kembali bangunan atau kota lama 
supaya tidak terlantar, dengan mempertahankan keseluruhan atau sebagian keasliannya, dapat 
dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi lama, atau mengubahnya dengan fungsi baru sesuai 
kebutuhan. Dengan demikian konservasi, adalah upaya untuk melestarikan bangunan, 
mengefisienkan penggunaan dan mengatur arah perkembangan di masa mendatang. Bahkan dalam 
dalam Piagam Burra pengertian konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai 
dengan situasi dan kondisi setempat dan dapat pula mencakup: preservasi, restorasi, rekonstruksi, 
adaptasi dan revitalisasi.  

Masalah konservasi warisan abad ke-21 adalah meningkatkan warisan untuk kehidupan modern, 
dengan objek penelitian berupa adaptasi warisan arsitektur dan cara menggunakannya. Konsep 
konservasi yang dirasa sesuai dengan masalah tersebut adalah konservasi maksimum, perubahan 
minimum, serta adaptasi yang tepat (Riaubienė, 2012).  

Dalam The Burra Charter for The Conservation of Places of Cultural Signifigance 1981 (dikutip dari 
Eko Budiharjo), tentang preservasi dan konservasi suatu tinjauan teori kota, secara eksplisit 
diperoleh batasan pengertian konservasi yang mencakup seluruh proses kegiatan mulai dari 
preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi sampai revitalisasi.  

1. Pelestarian memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat berkesinambungan, 
memberi kaitan berarti dengan masa lalu, serta memberi pilihan untuk tinggal dan bekerja 
disamping lingkungan modern.  

2. Pada saat perubahan dan pertumbuhan terjadi secara cepat seperti saat ini, pelestarian 
lingkungan lama memberi suasana permanen yang menyegarkan. 

3. Pelestarian memberi pengalaman psikologis bagi seseorang untuk dapat melihat, 
menyentuh, merasakan bukti-bukti sejarah.  
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4. Pelestarian mewariskan arsitektur, menyediakan catatan historis tentang Pengembangan 
Konsep Ruang Komersial Rekreatif masa lalu dan melambangkan keterbatasan kehidupan 
manusia.  

5. Pelestarian lingkungan lama adalah salah satu asset komersial dalam kegiatan wisata 
internasional. 

 

Dari pemahaman yang bervariasi tentang bangunan Bersejarah / heritage itu, berikut beberapa teori 
yang mendukung untuk lebih memahami. Menurut catanese, kriteria pemilihan obyek kawasan 
bersejarah tersebut adalah:  

1. Kriteria arsitektural yang artinya suatu kota atau kawasan yang akan dipreservasikan atau 
dikonservasikan memiliki kualitas arsitektur yang tinggi, disamping itu memiliki proses 
pembentukan waktu yang lama atau keteraturan dan keanggunan (elegance).  

2. Kriteria kekhasan, yaitu bangunan-bangunan yang merupakan wakil dari kelas atau type 
bangunan tertentu.  

3. Kriteria kekhasan, yaitu kriteria yang merupakan bangunan terakhir yang tinggal atau 
merupakan peninggalan terakhir dari gaya yang mewakili zamannya.  

4. Kriteria keluar-biasaan , yaitu kriteria yang dilihat berdasarkan bangunan yang paling 
menonjol, besar, tinggi, dan sebagainya.  

5. Kriteria peran sejarah, yaitu kriteria berdasarkan peran dimana sebuah bangunan atupun 
lingkungan mempunyai peran dalam peristiwa-peristiwa sejarah sebagai ikatan simbolis 
antara peristiwa yang lalu dengan peristiwa yang ada sekarang.  

6. Kriteria Simbolis, maksudnya adalah kawasan atau gedung yang memiliki makna simbolis 
paling efektif bagi pembentukan citra suatu kota. 

 

Prinsip konservasi dalam praktek di dunia internasional seperti : Prinsip “material authenticity‟ 
(SPAB, Athens Charter 1931, dan Venice Charter 1964), atau prinsip „the original state‟ (Burra 
Charter 1999).  

1. Mengembalikan (to reinstate/restore) elemenelemen arsitektur bangunan tahun 1910 yang 
telah hilang atau rusak dengan cara rekonstruksi disebut juga sebagai anastylosis (Athens 
Charter 1931) dengan pendekatan ilmiah seperti studi tipologi dan uji laboratorium.  

2. Menampilkan kembali (to reveal) bangunan ke kondisi tahun 1910 dengan menghilangkan 
dan atau membersihkan elemen arsitektur yang menutupi kondisi bangunan tahun 1910.  

3. prinsip intervensi minimum (minimum intervention) yang menjadi prinsip dalam praktek 
konservasi di dunia dimulai oleh the Society for the Preservation of Ancient Buildings 
Manifesto di tahun 1877;  

4. Prinsip reversible, yaitu intervensi yang telah dilakukan di kemudian hari dapat dikembalikan 
ke kondisi semula;  

5. prinsip recognizable as a new yaitu bahan baru (replika) dan teknik baru harus dipergunakan 
agar dapat membedakan antara elemen yang baru dengan yang lama, seperti tercantum 
dalam piagam: Athens Charter 1931, Venice 1964, dan Burra Charter 1999. 
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3.3. REVITALISASI DAN ADAPTIVE REUSE 

3.3.1. REVITALISASI BANGUNAN 

Beberapa pengertian revitalisasi sebagai berikut.  

1. Revitalisasi adalah merubah tempat agar mendapat untuk fungsi yang lebih sesuai. Yang 
dimaksud dengan fungsi yang lebih sesuai adalah kegunaan yang tidak menuntut perubahan 
drastis, atau yang hanya memerlukan sedikit dampak minimal. (Sidharta dan 
Budihardjo,1986).  

2. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali 
nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak 
bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat (Undang-undang No. 
11 tahun 2010)  

3. Revitalisasi adalah merubah suatu tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih 
sesuai, dimana tidak menuntut perubahan drastis atau hanya memerlukan sedikit dampak. 
Suatu area pelestarian tidak harus menjadi area yang mati tetapi kegiatan social, ekonomi, 
dan budayanya justru perlu dikembangkan dan ditingkatkan secara selektif dan bangunan 
baru harus diadaptasi dengan bangunan kuno yang ada.  

4. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman 
Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan 
melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi 
kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4).  

5. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu bangunan atau kawasan atau 
bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami 
kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro.  

Proses revitalisasi sebuah bangunan atau kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi 
dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi 
lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002).  

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, 
tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya 
yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang 
dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya 
partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan 
tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002). Program revitalisai mencakup 
strategi yang akan diterapkan pada masingmasing obyek yang memiliki potensi-potensi untuk 
divitalkan kembali dalam konteks kawasan. Dari strategi vitalisasi tersebut akan menentukkan 
obyek-obyek mana yang akan direstoasi, rekonstruksi, preservasi, adaptasi/revitralisasi, maupun 
yang ditambahkan dalam usaha menghidupkan, memvitalkan, dan mengaktifkan kembali kawasan 
tersebut sehingga dapat berkembang menjadi aset wisata budaya. 

 



34 
 

3.3.2. STRATEGI KONSERVASI DAN REVITALISASI 

Strategi pelestarian bangunan kuno sangat terkait erat dengan kegiatan pemeliharaan bangunan. 
Aktifitas pemeliharaan banguna tidak sekedar merawat bangunan secara fisik (Busono, 2009), yaity 
kegiatan yang mencakup aspek teknis maupun administratif dalam mempertahankan dan 
memulihkan bangunan sebagaimana mestinya. Kegiatan pemeliharaan bangunan meliputi :  

1. Pemeliharaan rutin /harian  
2. Rectification (perbaikan bangunan yang baru selesai)  
3. Replacement (penggantian bagian yang berharga dari bangunan)  
4. Retrofitting (melengkapi bangunan sesuai kemajuan teknologi)  

Kegiatan pemerilaharaan bangunan secara umum di bagi menjadi dua macam yaitu: Pemeliharaan 
rutin dan pemeliharaan remedial (perbaikan).  

 

3.3.3. ADAPTIVE REUSE 

Dalam upaya adaptasi fungsi bangunan yang akan dilestarikan, tentunya ada upaya-upaya 
penyesuaian terhadap fungsi pengguna yang baru dan juga standar-standar bangunan di masa kini. 
Hal ini tentunya berdampak terhadap perubahan fisik eksisting bangunan untuk menyesuaikan 
kebutuhan saat ini. Nurmala (2003) menjabarkan strategi pelestarian komponen bangunan melalui 
standar pengaturan komponen bangunan melalui beberapa dasar pertimbangan , antara lain : 
Estetika, Kejamakan, Kelangkaan, Keistimewaan dan Nilai Historis.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. LINGKUP PENELITIAN 

4.1.1. LOKASI DAN WAKTU 

Penelitian dilakukan pada di Provinsi DKI Jakarta. Yaitu pada obyek bangunan CTC di Jalan Kramat 
Raya. Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan Mei sampai Juli 2009. 

 

4.1.2. HIPOTESA DAN PERMASALAHAN PENELITIAN 

Hipotesa terhadap pelestarian Bangunan CTC sebagai berikut:  

1. Bangunan CTC dibangun pada tahun 1960 dan bercorak International style. Merupakan jejak 

penting sejarah dan citra kawasan. 

2. Fungsi bangunan sangat strategis dalam pemerintahan era Presiden Soekarno, dengan 

demikian ada pengaruh Soekarno dalam arahan desain arsitekturnya. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara fungsi, kontekstual kawasan dan gubahan 

arsitekturalnya. 

Dari hipotesa tersebut permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Sejauh mana bangunan memilliki arti penting bagi arsitektur dan kawasan sehingga layak 

dilestarikan. 

2. Bagaimana kondisi dan keaslian bangunan yang ada pada saat ini. 

3. Bagaimana konservasi bangunan dilakukan terhadap Bangunan CTC. 

4. Sejauh mana strategi pemanfaatan terhadap bangunan untuk kedepannya. 

 

4.1.3. BATASAN DAN LINGKUP PENELITIAN 

Dari pernyataan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bangunan CTC dengan keterbatasan informasi yang ada. 

2. Signifikansi pelestarian bangunan dengan pendekatan konservasi. 

3. Perumusan dan konsep konservasi dan pemanfaatannya 
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4.2. METODE PENELITIAN 

4.2.1. TAHAPAN PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian bangunan lama dan upaya pelestarian, dilakukan sesuai dengan tahapan-
tahapan terhadap konservasi bangunan lama pada umumnya. Acuan dari tahapan penelitian ini 
adalah Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Pada Masa Kolonial oleh Pusat 
Dokumen Arsitektur. Tentunya ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi obyek penenlitian 
dan batasan-batasan yang ada. Hal ini disadari karena minimnya informasi dan data-data bangunan 
CTC yang jadi obyek penelitian ini, meskipun pemilik bangunan masih ada dan merupakan bangunan 
yang dibangun tahun 1960 an. 

Tahapan penelitian dilaksanakan sebagai berikut : 

Tabel Tahapan Penelitian 

NO TAHAPAN KEGIATAN KETERANGAN 
1 Pendahuluan Pencarian data awal dan kepemilikan 

bangunan 
Data terbatas 

2 Studi Literature dan 
penelusuran data skunder. 

Studi literature 
Penelusuran jejak digital 

 

3 Pengamatan Lapangan dan 
data wawancara 

Pemotretan bangunan 
Wawancara pemilik dan pihak yang 
mengenal obyek penenlitian. 
Pengukuran. 

 

4 Tabulasi data Deskripsi informasi umum 
Deskripsi informasi arsitektural 

 

5 Penggambaran Ulang Penggambaran ulang khususnya pada 
denah. 

 

6 Pembandingan Bangunan 
Sejaman 

Membandingkan dengan bangunan 
yang dibangun pada tahun yang 
berdekatan dan menampilkan 
kesamaan stylistik 

 

7 Analisis Signifikansi 
pelestarian dan konservasi 
bangunan 

Identifikasi kondisi bangunan 
Signifikansi potensi dan kelayakan 
pelestarian dan konservasi 
Analisis kontekstual perkotaan 
Hasil analisis dan rekomendasi 
konservasi 

 

8 Analisis dan perumusan 
konsep konservasi dan 
pemanfatan bangunan 

Analisis konservasi 
Analisis pemanfaatan bangunan 
Konsep konservasi 
Konsep pemanfaatan bangunan 

 

9 Strategi pengembangan dan 
pemanfaatan 

Strategi infill bangunan 
Strategi konteks perkotaan 
Strategi pemanfaatan 
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4.2.2. PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara, yaitu studi literatur dan survei ke lokasi penelitian. 
Data yang dibutuhkan meliputi data umum bangunan dan data fisik bangunan. 

1. Data umum berupa informasi mengenai arsitek, kontraktor, pemilik, waktu pembangunan 
dan sejarah penggunaannya. Penelusuran dilakukan dengan melihat jejak-jejak digital, studi 
literature dan wawancara baik pengelola maupun pihak-pihak yang mengenal bangunan ini. 

2. Data fisik bangunan berupa informasi mengenai bangunan berupa penelusuran foto-foto 
lama, foto-foto bangunan terkini, pengukuran bangunan dan perubahan-perubahan yang 
terjadi pada keaslian bangunan. 

 

4.2.3. METODE ANALISIS 

Analisis bangunan secara umum menggunakan metode kualitatif dan penilaian berdasar 
pengamatan, perbandingan dan penelusuran dari kemungkinan ketertauatan bangunan pada 
jamannya. Analisis dilakukan dengan 3 aspek kajian yaitu Perbandingan, signifikansi pelestarian dan 
analisis konservasi. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Tabel Metode Penelitian 

NO ASPEK KAJIAN METODE KETERANGAN 
 Pembandingan Bangunan 

Sejaman 
Membandingkan dengan bangunan 
yang dibangun pada tahun yang 
berdekatan dan menampilkan 
kesamaan stylistic 
 

Bangunan yang 
dipengaruhi oleh 
Soekarno 

 Analisis Signifikansi 
pelestarian dan konservasi 
bangunan 

1. Identifikasi kondisi bangunan 
2. Signifikansi potensi dan kelayakan 

pelestarian dan konservasi 
3. Kontekstual perkotaan 
 

Keaslian bangunan 
Sejarah dan 
arsitektural 
Linkage dan citra 

 Analisis dan perumusan 
konsep konservasi dan 
pemanfatan bangunan 

1. Analisis konservasi 
2. Adaptive reuse 
3. Infill Bangunan 
 

Tipe konservasi 

 

4.2.4. LUARAN DAN REKOMENDASI 

Luaran penelitian ini berupa : 

1. Hasil penilaian  potensi bangunan sebagai bangunan yang direkomendasikan untuk 
dilakukan pelestarian. 

2. Konsep konservasi dan pemanfaatannya. 
3. Strategi pengembangan bangunan dan pemanfaatannya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN DAN KAJIAN 

 

5.1. IDENTIFIKASI KONDISI BANGUNAN CTC 

5.1.1. IDENTIFIKASI KONDISI EKSTERIOR BANGUNAN CTC 

Keaslian bangunan berdasarkan kondisi fisik visualnya. 
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Keaslian bangunan berdasarkan detail-detail facadenya 

Keaslian bangunan berdasarkan detail-detail ornamentertentu 

Keaslian bangunan berdasarkan bentuk dan dan materialnya 

Stylistik bangunan 
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5.1.2. IDENTIFIKASI KONDISI INTERIOR BANGUNAN CTC 

 

 

 

Kondisi Gedung CTC 
lantai 1 

 

Kondisi Gedung CTC 
lantai 2 
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Kondisi Gedung CTC 
lantai 3 

 

Kondisi Gedung CTC 
lantai 4 
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Denah lantai 5 tipikal / 
mirip dengan lantai 4, 
namun ada satu ruang 
open space tanpa ada 
partisi / penyekat.  
 

 

Denah lantai 6 
merupakan tempat 
utilitas diantaranya 
rumah lift, ruang 
distribusi air toren, 
tangga.  
Berdasar hasil 
pengamatan dapat 
disimpulkan ada 
kemungkinan area yang 
diarsir merupakan atap 
yang menjadi ruangan 
dengan penambahan 
atap. 
peneliti mengusulkan 
untuk 
mengembalikannya 
kebentuk asal, yakni 
sebagai rooftop. 

 

 

 

5.3. ANALISIS KONSERVASI BANGUNAN DAN PEMANFAATAN 

5.3.1. ANALISIS SIGNIFIKANSI PELESTARIAN BANGUNAN CTC 
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Ada tiga aspek yang menajdi eprhatian dalam melakukan signifinasi potensi pelestarian pada 
bangunan CTC yaitu Arsitektural, Konteks kawasan dan Fungsi dan Kesejaran. Kriteria terhadap 
ketiga aspektersebut dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

NO ASPEK KRITERIA KETERANGAN 
1 Arsitektural,    
    
2 Konteks kawasan   
    
3 Fungsi dan Kesejarahan   
    
    

 

 

5.3.2. PELESTARIAN BANGUNAN TERHADAP NILAI-NILAI ARSITEKTURAL BANGUNAN 

Stylistik bangunan 

Elemen arsitektural 

NO ELEMEN KONDISI ANALISIS 
 Massa   
 Façade    
 Arcade    
 Bukaan dan Jendela   
 Kolom   
 Kanopi   
 Tangga   
 Ciri bangunan   
 Ornamentasi   
 Detail   
 Material    

 

 

5.3.3. PELESTARIAN BANGUNAN TERHADAP KONTEKS KAWASAN 

 

NO KONTEKSTUAL KONDISI ANALISIS 
 Kawasan Senen   
    
 Jalan Kramat Raya   
    
 Area Sekitar bangunan   
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 Blok Bangunan   
    
    
    

 

 

5.3.4. PELESTARIAN BANGUNAN TERHADAP KESEJARAHAN DAN FUNGSI BANGUNAN 

 

NO ELEMEN KONDISI ANALISIS 
 Sejarah bangunan   
    
 Fungsi Bangunan   
    
 Konteks kawasan 

perdagangan 
  

    
 Massa bangunan 

terhadap fungsi 
sekitarnya 

  

    
 

 

5.3.5. ANALISIS ADAPTIVE REUSE DAN POTENSI PEMANFAATAN BANGUNAN 

 

NO ASPEK PERTIMBANGAN KONDISI ANALISIS 
 Fungsi awal bangunan   
    
 Fungsi sekitarnya   
    
 Kondisi Bangunan   
    
    
 Massa dan tata ruang 

terhadap konteks lokasi 
  

    
 Fungsi baru yang 

memungkinkan 
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BAB VI 

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN 

 

6.1. KONSEP PELESTARIAN DAN KONSERVASI BANGUNAN CTC 

6.1.1. ARAHAN KONSERVASI BANGUNAN CTC 

Strategi konservasi meliputi 

 

6.1.2. KONSEP PELESTARIAN DAN KONSERVASI BANGUNAN CTC 

Konsep pelestarian dan konservasi eksterior 

Konsep pelestarian interior 

Konsep konservasi terhadap jalan dan kawasan kota 

 

6.2. STRATEGI PENGEMBANGANGAN BANGUNAN CTC 

6.2.1. STRATEGI KONTEKS KAWASAN 

Strategi kawasan akan meliputi kebijakan dan pelaksanaan 

6.2.2. STRATEGI INFILL BANGUNAN 

Batasan infill 

6.3. STRATEGI PEMANFAATAN BANGUNAN CTC 

6.2.1. KONSEP PENGEMBANGAN FUNGSI 

Konsep revitalisasi dan pengembangan fungsi. 

Keterkaitan dengan kawasan 

Kondisi bangunan 

6.2.2. STRATEGI PEMANFAATAN 

Strategi pemanfaatan 
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BAB VII 

PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

7.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian baik identifikasi, signifikansi maupun analisis yang telah dilakukan maka potensi 
pelestarian dan upaya konservasi terhadap gedung CTC dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

 

7.2. PENENLITIAN LANJUTAN 

Strategi pemanfaatan 
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ORGANISASI TIM PENELITI 

 

Tim peneliti berjumlah  dua orang yang terdiri dari satu orangketua tim dan satu orang anggota. 

Biodata  dan penugasan setiap anggota tim penelitian dapat dilihat pada table di bawah ini.  

Tabel Susunan Organisasi, Jabatan, dan Tugas Tim Peneliti 

No. Nama Jabatan Penugasan 

1 St. Trikariastoto Ketua 1. Mengkoordinir seluruh anggota agar bekerjasama 
dan saling membantu. 

2. Memantau seluruh arah dan jadwal kegiatan mulai 
dari persiapan sampai pembuatan laporan. 

3. Mengatur, mempersiapkan, dan menjadwalkan 
pelaksanaan proses penelitian.  

4. Mengatur dan memantau dana dan distribusi sesuai 
rencana anggaran biaya. 

5. Pembuatan Laporan penelitian. 
2 Nurina Anggota 1. Mempersiapkan materi penelitian kuesioner. 

2. Mengkoordinir pengambilan data skunder dan di 
lapangan  

3. Mengatur dan pengelolaan pembiayaan penelitian. 
 

 


