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Abstrak 
 
Peran arsitektur ruang inklusif sebagai the lungs of the city and social binder mampu memiliki karakter yang 
responsif, demokratis dan bermakna dalam konteks pengembangan kota. Arsitektur ruang inklusif di Kota 
Malang mengalami perubahan dan perkembangan yang cenderung mengakibatkan penurunan nilai sejarah 
dan memicu munculnya deterioration process baik pada kondisi fisik keruangan, sosiologis, maupun 
ekologisnya. Penilaian integritas arsitektur ruang inklusif didasarkan pada kualitas dan signifikansi ruang 
yang terdiri dari historical value, aesthetical value dan functional value. Hasilnya memperlihatkan bahwa 
arsitektur ruang inklusif bersejarah dengan karakter fisik dan fungsi yang berbeda terdapat pada empat 
kawasan di Kota Malang. Pertama, Kawasan Kayutangan- Alun-alun – Celaket memiliki karakter bercitra 
kolonial yang berorientasi ke panorama pegunungan dengan pola ruang terbuka linear dan square pada 
Alun-alun Kota Malang. Kedua, Kawasan Ijen- Stadion Gajayana memiliki karakter teratur dengan pola 
ruang linear pada Ijen Boulevard dan square pada Stadion Gajayana. Ketiga, Kawasan Tugu – Rampal 
memiliki karakter formalitas terbuka dengan pola grid –linear pada jalan, pola circle pada Tugu-Alun-alun 
Bunder, dan amorf pada Lapangan Rampal. Keempat, pada kawasan Sukun – Kasin karakter curva linear 
dengan keteraturan dan berorientasi pusat komunitas permukiman. Untuk mewujudkan arsitektur ruang 
inklusif bersejarah di Kota Malang sebagai tengeran yang merepresentasikan karakter sejarah dan citra 
kawasan, perlu disusun konsep pelestarian kawasan yang mengacu pada optimalisasi fungsi, kontinuitas 
dan kenyamanan pemakai serta mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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Malang dalam Lintasan Sejarah 
 

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah 

hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Namun sebenarnya Malang memiliki sejarah yang berbeda dengan 

kota-kota lain. Pada tahun 1830, jalan antara Pasuruan dan Malang ke Surabaya lewat Bangil ditingkatkan 

menjadi jalan raya, yang memegang peran sangat vital setelah sistem tanam paksa dihentikan dan 

digantikan sistem free enterprice dari liberalisme. Setelah diterbitkannya Undang-undang Gula (Suikerwet) 

dan undang-undang Agraria (Agrarischewet), tahun 1870, hubungan transportasi jalan raya antara Malang  

–  Pasuruan dan Surabaya ditingkatkan, dan pada tahun 1879 jalan kereta api Malang – Surabaya  dibuka 

sehingga bermunculanlah pabrik-pabrik gula di sepanjang jalan kereta api itu.  Sejak itu Kota Malang 

berkembang dengan pesatnya dan menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur.  

Sejarah kota Malang (selama era kolonial), dikembangkan dalam 8 tahap. Tonggak pertama 

pembangunan kota (tahap I/bouwplan I) dilakukan pada tanggal 18 Mei 1917, seluas 12.939 m2, dengan 

obyek pembangunan perumahan bagi orang Eropa (Oranyebuurt) di Celaket (Jalan Jaksa Agung Suprapto) 

dan Rampal (Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pattimura dan Jalan Urip Sumoharjo). Selanjutnya pada 

tanggal 26 April 1920 dimulai pengembangan kota tahap II (bouwplan II), seluas 15.547 m2, dengan fokus 

pembangunan pada kawasan pusat pemerintahan  (Gouveneur  Generalbuurt) Kota Malang. Pusat 

kawasan yang berbentuk alun-alun Bunder (JP Coen Plein), menjadi muara atau sebaran ruang inklusif 

koridor Jalan Tugu, Mojopahit, Suropati, Kertanegara, Kahuripan dan Sultan Agung yang dirancang untuk 

memperkuat titik pusat kawasan ini. Mulai saat itu, oleh Belanda, kota ini dikembangkan dan dibangun 

dengan tata ruang kota yang bersifat konsentris, seperti kota-kota kecil di Eropa abad ke 18, dengan alun-

alun Bunder sebagai pusat kota. Semua jaringan jalan di kawasan ini dahulunya menggunakan nama-

nama Belanda (Priyotomo, 2002). 

 

Gambar 1. Perkembangan Kota Malang pada era kolonial Belanda  
(Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 
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Sebagaimana tertuang dalam Staadgemeente Malang 1914 – 1939 XLVI, daerah Sukun, dipilih 

sebagai lokasi pembangunan komplek makam orang-orang Eropa pada pembangunan kota tahap III 

(bouwplan III). Lokasi ini menjadi pilihan karena Sukun menjadi akses utama/pintu gerbang  yang 

menghubungkan jalan di Kota Malang  menuju Blitar. Pada pengembangan ke IV (bouwplan IV), seluas 

41.401 m2, diarahkan untuk pengembangan perumahan kelas menengah ke bawah dengan tapak terpilih 

diantara sungai Brantas dan Jalan ke Surabaya, serta pemakaman umum Samaan. 

Pada tahun 1924 dilaksanakan pengembangan ke V (bouwplan V) dengan area seluas 16.768 m2. 

Pada era ini dibangun Jalan Ijen dengan perumahan elitnya dan pembangunan kawasan olah raga 

(Stadion Gajayana) yang dikelilingi oleh Jalan Semeru, Tangkuban Perahu dan Kawi . Pada kawasan ini 

jalan-jalan diberi nama-nama gunung. Saat itu Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya, hanya dinikmati 

oleh keluarga- keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas 

bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu 

sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda 

yang pernah bermukim ditempat tersebut untuk bernostalgia.  

Selanjutnya pada pengembangan kota tahap VI (bouwplan VI), Kota Malang diperluas dengan 

tambahan 220.900 m2. Daerah pemekaran tersebut dinamakan Eilandenbuurt, dimana sarana jalan-jalan 

yang ada pada daerah tersebut menggunakan nama-nama pulau, dengan pusatnya di daerah Kota Lama 

(Mergosono). Pada pengembangan tahan VII (bouwplan VII), seluas 252.948 m2, dilakukan lanjutan 

perluasan kota di bagian barat sebagai daerah perumahan kelas atas tipe villa dengan kapling besar. 

Jalan-jalan yang menjadi sarana inklusif pada kawasan ini menggunakan nama-nama kota/daerah. 

Penyediaan dan pengembangan daerah dengan zona industri, seluas 179.820 m2,  di bagian selatan kota 

Malang dilaksanakan pada pengembangan kota tahap VIII (bouwplan VIII) yang juga sebagai bagian 

terakhir dari tahapan pengembangan kota di era sebelum kemerdekaan. 

Berdasarkan sejarah perkembangan kotanya, Malang diarahkan sebagai Garden City.  Pola tata ruang 

kota masih memperlihatkan kecenderungan konsentris, dimana Alun-alun Bunder (Tugu) dan  Balaikota 

sebagai pusat kota. Ruang inklusif bersejarah di Kota Malang mengalami perubahan dari waktu ke waktu 

seiring dengan perkembangan kota. Perkembangan pembangunan pasca kemerdekaan cenderung 

mengakibatkan penurunan nilai sejarah dan memicu munculnya proses penurunan kualitas atau taudifikasi 

(deterioration process) baik kondisi fisik keruangan, kondisi sosiologis masyarakat maupun kondisi 

ekologisnya. Konsentrasi pembangunan yang diarahkan pada pusat-pusat kota (down town) justru 

membawa kota pada pemusatan kegiatan yang secara sosiometris memunculkan stereotip masalah kota 

yang semakin kompleks. Oleh karena itu perlu adanya konsep dan arahan dalam melestarikan dan 

memanfaatkannya agar tetap terjaga nilai sejarahnya dan memberi manfaat bagi masyarakat dan 

perkembangan kota Malang.  

 
Metode Penelusuran 
 

Analisis dan penilaian integritas arsitektur ruang inklusif dilakukan berdasarkan kualitas dan 

signifikansinya. Kriteria yang digunakan untuk menilai integritas terdiri dari nilai sejarah (historical value), 

nilai estetika (aesthetical value) dan nilai fungsi (functional value) dengan variabel, indikator dan parameter 

sebagaimana tertera dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 1. Variabel, Indikator dan Parameter berdasarkan Historical Value 

Variabel Indikator Nilai 

Tinggi N Sedang N Rendah N 

Nilai Kronologis Usia Kawasan > 100 tahun 3 50 – 100 tahun 2 < 50 tahun 1 

Histotical facts Jumlah fakta sejarah > 5 3 2 - 5 2 < 2 1 

Keunikan/kelangkaan Jumlah obyek yang 
sama di Kota Malang 

Tidak ada sama 
sekali 

3 1 – 10 obyek 
yang sama 

2 > 10 obyek yang 
sama 

1 
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Event sejarah Tingkat event 
bersejarah yang 
pernah terjadi 

Skala 
internasional 

3 Skala Nasional 2 Skala lokal 1 

Keutuhan Tingkat keutuhan 80 – 100% 3 50 – 79% 2 10 – 49% 1 

Nilai sejarah tinggi jika total nilai = 13 -15; Nilai sejarah sedang  jika total nilai = 9 -12; Nilai sejarah rendah jika total nilai = 5 – 8.  
Sumber : Burra Charter (1981); Atoe (1988); Helly (2005). 
 

Tabel 2. Variabel, Indikator dan Parameter berdasarkan Aesthetic Value 

Variabel Indikator Nilai 

Tinggi N Sedang N Rendah N 

Representasi dari 
gaya tertentu 
(kontekstual dan 
homogenitas) 

Representasi dengan 
tengeran dan citra kawasan 
(Tradisional/Kolonial/Pecinan) 

Sangat 
representatif 

3 Cukup 
representatif 

2 Kurang 
representatif 

1 

Proporsi Proporsi W/H W/H > 1,5 3 W/H = 1 – 1,5 2 W/H > 1,5 1 

Ritme Continuity of street wall Kontinyu 3 Ada yang 
terputus 

2 Terputus-putus 1 

Skala Ukuran skala dengan 
manusia 

Monumental 3 Skala manusia 2 Skala intim 1 

Nilai estetika tinggi jika total nilai = 10 – 12; Nilai estetikah sedang  jika total nilai = 7 – 9; Nilai estetika rendah jika total nilai = 4 – 6. 
Sumber : Jacobs (19930) ; Helly (2005). 

 

Tabel 3. Variabel, Indikator dan Parameter berdasarkan Functional Value 

Variabel Indikator Nilai 

Tinggi N Sedang N Rendah N 

Kenyamanan Pemisahan antara 
pejalan kaki dengan 
kendaraan 

Ada pemisahan 
dan jelas 

3 Ada pemisahan, 
tetapi tidak jelas 

2 Tidak ada 
pemisahan 

1 

Aksesibilitas Sistem tautan / 
linkage kota ‟lama‟ 

Terkait langsung 
sistem linkage 

3 Terkait tidak 
langsung sistem 
linkage 

2 Tidak terkait 
sistem linkage 

1 

Kegunaan ekonomi Jumlah tempat 
komersial pada muka 
bangunan (frontstore) 

Terdapat > 50% 3 Terdapat 10 – 
50% 

2 Terdapat < 10% 1 

Keguinaan sosial Aktivitas Terdapat > 3 
aktivitas 

3 Terdapat 2 – 3 
aktivitas 

2 Terdapat hanya 1 
aktivitas 

1 

Nilai fungsi tinggi jika total nilai = 10 – 12; Nilai fungsi sedang  jika total nilai = 7 – 9; Nilai fungsi rendah jika total nilai = 4 – 6.  
Sumber : Carmona et.al (2003). 

Penilaian oleh  expert judgment dan metode skoring digunakan untuk menentukan nilai masing-masing 

kriteria dan nilai total dari ketiga kriteria yang menghasilkan nilai integritas ruang. Hasilnya diklasifikasikan 

menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu ruang integrasi tinggi jika jumlah skor total = 31 – 39, ruang integritas 

sedang jika jumlah skor total = 22 – 30 dan ruang integritas rendah jika jumlah skor total = 13 – 21. Nilai 

integritas arsitektur ruang inklusif bersejarah diperoleh dari perhitungan dengan formula : I = ξ H + ξ A + ξ F 

Keterangan :   I = Nilai Integritas Ruang;  

H = Nilai Sejarah (Historical value);  
A = Nilai Estetika (Aesthetic value);  
F = Nilai Fungsi (Functional value). 

Analisis kebijakan dan pengelolaan dilakukan untuk mengetahui produk regulasi yang berkenaan 

dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan bersejarah Kota Malang, khususnya arsitektur ruang 

inklusif bersejarah yang ada. Secara deskriptif beberapa regulasi yang terkait dianalisis untuk mengetahui 

sejauhmana dukungan pemerintah. Selain itu dikaji pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam pengelolaan 

pelestarian kawasan kota Malang pada umumnya dan ruang inklusif bersejarah pada khususnya, sehingga 

dapat dilihat efektifitas pelaksanaan dari regulasi yang ada. 

Analisis preferensi masyarakat  dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dianggap penting bagi 

masyarakat dalam pemanfaatan ruang inklusif sebagai arsitektur ruang yang bersejarah. Responden terdiri 

dari masyarakat pada 4 (empat) zona/kawasan  yaitu : (1) Kawasan Celaket – Kayutangan – Alun-alun,(2) 
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(3) Kawasan Ijen - Stadion Gajayana, Kawasan Tugu – Rampal, dan (4) Kawasan Sukun-Kasin. Penentuan 

responden dilakukan dengan teknik purpossive sampling pada pengunjung /penghuni dan masyarakat di 

sekitar ruang inklusif bersejarah di empat kawasan tersebut. 

Tabel 4. Jumlah Responden 

No. Kawasan Masyarakat 
setempat/Pemilik 

bangunan 

Pengunjung 
Kawasan 

Total Responden 
per Kawasan 

1. Kawasan Celaket – 
Kayutangan – Alun-alun 

15 orang 15 orang 30 orang 

2. Kawasan Ijen – Stadion 
Gajayana 

15 orang 15 orang 30 orang 

3. Kawasan Tugu - Rampal 15 orang 15 orang 30 orang 

4. Kawasan Sukun - Kasin 15 orang 15 orang 30 orang 

Total keseluruhan responden 120 0rang 

 

Analisis perkembangan keberadaan, karakter fisik dan fungsi arsitektur ruang inklusif bersejarah 

didasarkan periodisasi sejarah Kota Malang yang dimulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda, hingga 

tahun 2014 melalui peta-peta lama dan pustaka sesuai dengan periodisasinya. Analisis dilakukan untuk 

melihat tipe dan karakter, kondisi fisik serta fungsi atau pemanfaatannya oleh masyarakat saat ini. 

Penilaian integritas arsitektur ruang inklusif dilakukan berdasarkan kualitas dan signifikansinya. Kriteria 

yang digunakan terdiri atas nilai sejarah (historical value), nilai estetika (aesthetical value) dan nilai fungsi 

(functional value) Berdasarkan penelusuran perkembangan arsitektur ruang inklusif bersejarah, dapat 

diketahui keberadaan, fungsi dan karakter fisiknya hingga sekarang per kawasan. 

Tabel.5. Variabel, Sub Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel Su Variabel Operasional Variabel 

Kenyamanan dan 
Image 

Image Mempertahankan karakter fisik bersejarah 

Ketersediaan jalur pedestrian 

Keamanan dan 
kenyamanan 

Ketersediaan perlengkapan jalan (street furniture) 
seperti: tempat duduk, tempat sampah, lampu 
penerangan, dan lain-lain 

Keberadaan vegetasi dan pohon pelindung 

Akses dan Linkage Akses Ketersediaan perlengkapan  dan pembenahan 
angkutan kota 

Linkage Ketersediaan jalur pedestrian yang menghubungkan 
antar kawasan (pedestrian linkage) 

Transit Ketersediaan halte/shelter tempat transit 

Ketersediaan tempat parkir 

Kegunaan Ekonomi Street market Penataandan pengkoordinasian Pedagang Kaki Lima 
(PKL) 

Investor Keterlibatan masyarakat setempat dan investor 

Kebebasan investor dalam pemilihan jenis usaha 

Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Inklusif Inklusif Bersejarah untuk 
fungsi komersial 

Kebutuhan Sosial Event Penambahan jenis dan frekuensi aktivitas 

Evening Use Penambahan waktu aktivitas (hingga malam hari – 
night event) 

Fasilitas Penyediaan fasilitas untuk semua umur 

Fasilitas pendukung integrasi sosial 

 

Catatan Hasil Penelusuran 
Berdasarkan hasil analisis nilai integritas arsitektur ruang inklusif, analisis kebijakan dan pengelolaan, 

dan analisis preferensi masyarakat pada empat kawasan kajian diperoleh temuan sebagai berikut: 
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1. Kawasan Celaket - Kayutangan - Alun-alun 

Ruang inklusif bersejarah pada kawasan ini meliputi koridor jalan Bengawan Solo straat 

(Tumenggung Suryo), Tjelaket (Jaksa Agung Suprapto), Klojen straat (Patimura), Kayoetangan/ (Basuki 

Rahmat), Aloen-aloen park, Voorschotweg (Sartono/Comboran), dan Petjinan straat/Passer (Pasar Besar). 

  

Gambar 2. Ruang inklusif bersejarah koridor jalan Jaksa Agung Suprapto (Tjelaket strat -depan sekolah Cor Yesu dan 
Frateran) tahun 1926 (Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

Keberadaan Tjelaket ditandai dengan dibangunnya perumahan untuk golongan Eropa (Oranyjebuurt di 

jalan Dr. Cipto (Wilhelmina straat), Jalan R.A. Kartini (Juliana straat), Jalan Dr. Sutomo (Emma straat), 

Jalan Diponegoro (Willem straat) berdasarkan rencana pembangunan I (Bouwplan I) pada tahun 1918, 

sebagai upaya memecah keramaian kota yang cenderung ke arah utara di sepanjang jalan Jaksa Agung 

Suprapto (Tjelaket). Sedangkan  keberadaan arsitektur ruang inklusif bersejarah Kayutangan sebagai jalan 

protokol dan pusat pertokoan (shopping street) dimulai dari pertigaan depan PLN sampai dengan gereja 

Katolik Kayutangan, dibangun antara tahun 1930 – 1940 dengan gaya arsitektur atap datar dan bentuk 

kubistik.  

 

       

Gambar 36. Ruang inklusif bersejarah Kayutangan dan Pecinan Malang tahun 1938  
(Sumber : Schalk & Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

 

  

Gambar 4. Ruang inklusif bersejarah Pasar Besar dan perempatan Kayutanan – Semeru (bangunan kembar sudut – pintu 
gerbang ke Smeroe park), tahun 1936 (Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010) 
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Alun-alun sebagai ruang inklusif tradisional Jawa bertolak dari kaidah Hastabrata yaitu pembagian 

ruang menjadi 4 atau 8 bagian, sebagai manifestasi unsur air di timur, api di Barat, pusat (wringin kurung 

sebagai pusat dunia), bagian Selatan sebagai ruang sakral dan bagian sisi Utara sebagai ruang profan. 

Namun pada Alun-alun Kota Malang rumah Kanjeng Bupati diletakkan di Timur menghadap ke Selatan. 

Keberadaan Alun-alun ini menjadi pusat kota Malang sehinga pola permukiman penduduk di sekitarnya 

menyesuaikan, dimana permukiman orang Eropa di sebelah Barat Daya (Talun, Tongan dan Sawahan), 

orang Arab di belakang Mesjid (Kauman), orang Cina di sebelah Tenggara (Pecinan), dan pribumi di 

daerah Kebalen, Tumenggungan, dan Jodipan. Sekarang dengan berkembangnya pembangunan kota 

Malang ruang inklusif bersejarah tersebut tetap berperan sebagai urat nadi pusat kota. 

 

   
 

Gambar.5. Ruang inklusif bersejarah  Alun-alun Kota Malang (Aloon-aloon strat) tahun 1920  
(Sumber : Schalk & Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

  
 

2. Kawasan Ijen - Stadion Gajayana 

Ruang inklusif bersejarah di kawasan Ijen – Stadion ini terdiri dari Ijen Boulevard (Jalan Besar Ijen), 

Kawi staraat (Jalan Kawi), Smeroe straat (Jalan Semeru), Bandung straat (Jalan Bandung), Batavia straat 

(Jalan Jakarta), Taman Hutan Kota Malabar (Malabar  Urban Forest) dan Betek weg (Jalan DI Panjaitan).  

 

  

Gambar 6. Peta Kawasan dan Ruang inklusif bersejarah koridor Ijen Boulevard, segmen bagian utara  (ruas perempatan 
depan Gereja Katedral sampai bundaran jalan Bandung) tahun 1924  

(Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

Kawasan  ini ditata berdasarkan kelas sosial oleh Karsten, dimana terbangun perumahan dengan tipe 

villa sejumlah 48 buah di sebelah Barat dan 47 buah di sebelah Timur di sepanjang alan Besar Ijen dengan 

pola standar baku 3, 8, 11/12 meter untuk lebar taman depan rumah/pedestrian, jalan utama, dan taman 

median jalan, dan di kelilingi oleh perumahan sedang, kecil dan kampung terbuka dan kampung tertutup, 

serta fasilitas olahraga (stadion dan lapangan pacuan kuda) kebanggaan kota Malang. Di depan Simpang 

Balapan dahulu terdapat arena pacuan kuda (sekarang menjadi kampus Poltekkes dan kampus Pariwisata 
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Universitas Merdeka Malang) yang pernah menjadi tempat berlangsungnya Jambore Kepanduan se Dunia, 

pada tahun 1938. 

 

  

Gambar 7. Peta Kawasan dan Ruang inklusif bersejarah koridor Ijen Boulevard, segmen bagian selatan  (ruas perempatan 
jalan Kawi sampai perempatan depan Gereja Katedral) tahun 1924  

(Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

Pada tahun 1924 Malang Stadium dibangun dengan fasilitas  satu stadion, satu lapangan hocky, dua 

lapangan sepakbola, sembilan lapangan tenis, satu kolam renang dan satu club house. Kawasan stadion 

ini dibangun 38 tahun sebelum pembangunan Gelora BungKarno Jakarta (1962). Pada tahun 1978 

dikembangkan menjadi stadion dengan kapasitas 30.000 penonton dan berubah namanya menjadi Stadion 

Gajayana Malang. Keberadaan sejumlah fasilitas ruang luar tersebut merupakan arsitektur ruang inklusif 

bersejarah di kawasan ini. Sekarang di bagian Selatan, lapangan luar telah berubah fungsi menjadi pusat 

perbelanjaan Malang Olympic Garden.  

3. Kawasan Tugu - Rampal 

Ruang inklusif inklusif bersejarah di kawasan Tugu – Rampal ini terdiri dari : Jan Pieter zoon Coen 

Plein (Tugu Alun-alun Bunder), Daendels Boulevard (Jalan Kertanegara), Vander Cappelenstraat/park 

(Taman Ronggowarsito), Goedangweg (Jalan Trunojoyo), Speelmanstraat (Jalan Mojopahit), 

Riebeeckstraat Van (Jalan Kahuripan), Rampal park (Lapangan Rampal), Klerekstraat / Rampalstraat 

(Jalan Panglima Sudirman). 

 

  

Gambar 8. Peta Kawasan dan Ruang inklusif bersejarah Tugu-Alun-alun Bunder (Jan Pieter Zoen Coen Plein) tahun 1920  
(Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

Kawasan Tugu dibangun pada tahun 1924 (Bouwplan V) setelah pemerintah kolonial Belanda 

menganggap perlunya memecah keramaian kota karena jalan Kayutangan, sebagai jalan utama lintas 

Surabaya – Blitar telah penuh dengan bangunan komersial, dengan membangun jalan arah Timur – Barat, 

dimulai dari depan stasiun Kota Baru, Daendels Boulevard (Jalan Kertanegara), Jan Pieter Zoon Coen 

Plein (Tugu Alun-alun Bunder) yang dikelilingi Balikota, Kantor DPRD Kota Malang, Rumah Jabatan Kodam 

V Brawijaya, Hotel Tugu Park, dan komplek SMA Tugu (Negeri 1 , 3, dan 4), menerus ke Riebeeckstraat 
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Van (Jalan Kahuripan), memotong jalan Kayutangan menerus ke Smeroe straat ( Jalan Semeru) 

memotoong Ijen Boulevard dan berakhir di Smeroe park (Taman Wilis).  

 

          

 
Gambar. 9. Ruang inklusif bersejarah ujung koridor jalan Panglima Sudirman (Viaduct) dan Jembatan Embong Brantas 

(Bug Gludug), tahun 1890  
(Sumber : Schakl & Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

Sedangkan daerah Rampal dengan lapangannya serta komplek militer dengan ksatrian terbesar 

(kazeme-kazeme dan rumah-rumah militer) merupakan bagian kota Malang sebelah Timur, telah berdiri 

pada saat kota Malang masih berpusat di Kota lama (dibangun sebelum ada bagian-bagian kota seperti 

vruchtenbuurt, bergenbuurt dan oranjebuurt) Di sebelah selatan lapangan terbentang ruang inklusif 

bersejarah koridor jalan Panglima Sudirman (Klerek straat) yang berujung di jembatan Bug Gludug – 

Embong Brantas, yang menjadi salah satu landmark kota Malang. Sampai sekarang daerah ini tetap 

menjadi komplek militer (ksatrian Kostrad, Divisi II). 

4. Kawasan Sukun – Kasin 

Arsitektur ruang inklusif bersejarah di kawasan Sukun – Kasin  ini terdiri dari : Soekoen straat (Jalan 

Sodanco Supriadi); Langsep straat (Jalan Raya Langsep), Dieng straat (Jalan Raya Dieng) dan  APP park.  

 

  

Gambar. 10. Ruang inklusif bersejarah koridor Jalan Sodanco Supriyadi Soekoen (1948) dan Makam Kristen Sukun  
(Sumber : Cahyono, 2007; Subadyo, 2010). 

 

Kawasan ini keberadaannya ditandai oleh adanya Makam Belanda (Kristen) Sukun yang bersejarah. 

Pada tahun 1914 tempat pemakaman di Kota Malang hanya ada 3, yakni makam Islam di Samaan, makam 

Cina di Kuto Bedah, dan makam Belanda di Klojen yang pada tanggal 26 April 1920 dipindahkkan ke 

Sukun. Sekarang makam Sukun ini selain terdapat makam kuno Belanda juga sebagai makam Kristen dan 

Tionghowa, dan di ujung komplek makam terdapat satu makam tentara Jepang. Selain itu, kawasan ini 

juga dikenal sebagai tempat Rumah Sakit Tentara Soepraoen (yang dulu nya hanya berupa klinik 
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pengobatan untuk kalangan Belanda), Rumah Sakit Katolik RKZ – Rooms Katholiek Ziekenhuis St Maria 

Magdalena. Kantor Postel yang dibangun pada tahun 1929 dan sejak tahun 1956 telah berubah nama 

menjadi Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan. Arsitektur ruang inklusif bersejarah lainnya yang ada pada 

kawasan ini adalah Stasiun minibus (terminal) Sawahan yang dibangun pada tahun 1951 untuk 

menggantikan terminal sementara di bekas kantor Karesidenan Alun-alun dan terminal belakang Pasar 

Besar. Saat ini bekas lokasi terminal tersebut menjadi SPBU Sawahan. Arsitektur ruang inklusif lainnya 

adalah koridor jalan Raya Dieng yang merupakan sambungan dari koridor jalan Kawi Atas. 

Berdasarkan hasil penilaian secara komposit, nilai integritas diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, 

yaitu nilai integritas tinggi, sedang, dan rendah. Arsitektur ruang inklusif bersejarah yang memiliki nilai 

integritas tinggi dominan berada pada  kawasan Tugu – Rampal sebagai cerminan keberhasilan dari 

sebuah ruang inklusif bersejarah. Koridor jalan Ijen Boulevard (39), Alun-alun kota Malang (38), dan Tugu 

Alun-alun Bunder (38) merupakan ruang inklusif bersejarah yang memiliki nilai integritas paling tinggi. 

Pengertian ruang inklusif berdasarkan Hakim (2002) adalah arsitektur ruang inklusif yang memberi 

kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan seperti relaksasi, sosialisasi, edukasi (berjalan kaki, 

bermain, duduk, mengobrol, santai) dan sebagainya sudah dipenuhi pada ketiga arsitektur ruang inklusif di 

tersebut. 

Sebagai peninggalan masa lalu, arsitektur ruang inklusif  tersebut memiliki tingkat representasi yang 

tinggi terhadap karakter kesejarahannya. Pola square dan circle (pada Alun-alun kota Malang dan Tugu – 

Alun-alun Bunder) dan townscape lansekap koridor Jalan Besar Ijen serta keberadaan bangunan 

bersejarah dengan arsitektur kolonial  (Alun-alun kota Malang : Kantor Pajak, Kantor Bank Indonesia,  

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Hotel Pelangi, Mesjid Jami‟ dan Gereja GPIB Immanuel;  Tugu-

Alun-alun Bunder : Gedung Balaikota, komplek SMA Negeri 1, 3, dan 4, Rumah Jabatan Panglima Kodam 

V Brawijaya, Aula Skodam, Hotel Tugu Park, dan Hotel Splendid Inn; Ijen Boulevard : perumahan elit 

Belanda tipe villa di kiri-kanan sepanjang koridor jalan ini ) merupakan fakta sejarah dan representasi kota 

kolonial yang paling dominan. Proporsi dan skala ruang tersebut sangat mendukung nilai estetikanya. 

Sebagai ruang inklusif bersejarah, arsitektur ruangnya sudah cukup memberikan kenyamanan dan telah 

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat  

Sebagai ruang inklusif utama di Kota Malang, Alun-alun kota Malang ini memiliki arti yang penting bagi 

sejarah  kota di Jawa, yang mengadirkan konsep pusat kota – replika pusat keraton- berdasarkan kaidah 

Hastabrata yang sangat tinggi nilai filosofisnya. Selain sebagai peninggalan sejarah juga menjadi pusat 

aktivitas masyarakat dan sebagai kawasan yang dijadikan icon atau landmark bagi kawsan Kota Malang. 

Pada kawasan Celaket – Kayutangan – Alun-alun, keberadaan koridor jalan Jaksa Agung Suprapto 

(Tjelaket), koridor jalan Basuki Rahmat (Kayoetangan) dan Alun-alun Kota Malang merupakan ruang 

inklusif bersejarah dengan nilai integritas tinggi.  

Arsitektur ruang inklusif bersejarah di kawasan Ijen – Stadion Gajayana yang memiliki nilai integritas 

tinggi adalah koridor Jalan Kawi (Kawi straat), koridor Jalan Semeru (Smeroe straat) dan ruang terbuka 

Stadion Gajayana, koridor Jalan Bandung dan koridor Jalan Ijen Boulevard, namun juga terdapat ruang 

inklusif bersejarah dengan nilai sedang dan rendah. Koridor Jalan Jakarta (Batavia straat) dan Taman 

Hutan Kota Malabar dengan nilai sedang. Walaupun nilai dan arti sejarah pada koridor Jalan Jakarta tinggi, 

namun karena faktanya sudah mengalami banyak perubahan sehingga menurunkan nilai estetikanya dan 

ruang inklusif bersejarah ini termasuk nilai integritas sedang. Sedangkan ruang  inklusif bersejarah di 

kawasan Ijen – Stadion Gajayana yang memiliki nilai integritas rendah adalah koridor Jalan DI Panjaitan 

(Betek weg).  

Zona yang memiliki nilai sedang terdapat pada kawasan Tugu-Rampal adalah koridor Jalan Kahuripan 

(Riebeeck straat Van) dan koridor Jalan Trunojoyo (Goedang weg), meskipun disini terdapat bangunan 

bersejarah yang masih sangat bermakna keberadaannya seperti, Stasiun Kota Baru di Jalan Trunojoyo dan 

Taman Hiburan Senaputra di jalan Kahuripan. Sementara pada kawasan Sukun – Kasin, semua ruang 
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inklusif bersejarah (koridor Jalan Sodanco Supriadi, koridor Jalan Raya Langsep dan koridor Jalan Raya 

Dieng) memiliki nilai integritas ruang sedang. 

Arsitektur ruang inklusif bersejarah dengan nilai integritas tinggi merupakan perwakilan dari ruang yang 

dianggap memiliki karakter sejarah yang dapat merepresentasikan citra pada masing-masing kawasan, 

memiliki nilai estetika yang masih tinggi dan memenuhi kriteria sebagai ruang inklusif. Sedangkan pada 

ruang inklusif dengan nilai integritas sedang dan rendah dianggap belum atau kurang memenuhi ketiga 

kriteria nilai integritas ruang inklusif, baik pada nilai sejarah, estetika maupun fungsi. 

Berdasarkan hasil penelusuran karakter dan analsis integritas arsitektur ruang inklusif bersejarah di 

kota Malang, dapat dirumuskan rencana tindak berdasarkan tingkat integritasnya. Klasifikasi ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam arahan pelestarian kawasan dan pemanfaatan arsitektur ruang inklusif 

yang diklasifikasikan menjadi: 

1. Arsitektur ruang inklusif dengan integritas tinggi yang perlu dilakukan preservasi atau sejenisnya 

(konservasi atau rehabilitasi) untuk memproteksi atau melindungi peninggalan atau karakter 

sejarah terdahulu dari berbagai perubahan yang negatif atau yang merusak dari hal negatif atau 

yang merusak keberadaannya atau nilai yang dimilikinya dan pelu pembatasan dalam 

memasukkan fungsi-fungsinya. 

2. Arsitektur ruang inklusif dengan integritas sedang perlu dilakukan upaya adaptive use, yaitu 

dengan pemanfaatan karakter bersejarah penting yang masih ada dan memasukkan kebutuhan 

masa kini. Upaya lain dapat dilakukan dengan menciptakan kembali yang sudah tidak ada lagi 

(rekontruksi), meletakkan kembali yang sudah ada (replikasi) dalam rangka memperkuat karakter 

yang sudah mulai terkikis. 

3. Arsitektur ruang inklusif dengan integritas rendah, yang dapat dikembangkan lebih bebas baik 

secara fisik ataupun fungsi, namun tetap mendukung citra kawasan. 

Upaya pelestarian  harus mempertimbangkan segala pesyaratan kawasan dari berbagai hal yang 

bersifat holistik atau menyeluruh. Oleh karena itu arahan dalam pelestarian dan pemanfaatan arsitektur 

ruang inklusif bersejarah di Kota Malang juga harus memenuhi tujuan tersebut. Kota Malang dengan 

sejumah asset arsitekturnya saat ini dan di masa mendatang harus dijadikan sebagai tempat tujuan dan 

bukan sekedar tempat perlintasan ke Kota Batu. Hal ini memperkuat pandangan darmawan (2005), bahwa 

arsitektur ruang inklusif bersejarah yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan 

berbagai taraf kehidupan sosio-kultur-ekono-etnik, taraf pendidikan, perbedaan usia dan motivasi serta 

tingkat kepentingan yang berlainan. Kenyataan tersebut akan tercipta jika perencanaan kota dan 

perancangan arsitekturnya dilakukan secara komprehensif, holistik dan terpadu. 

Kesimpulan 
 

1. Arsitektur ruang inklusif bersejarah yang perlu dilindungi dan dilestarikan di Kota Malang 

merupakan peninggalan sejak masa pra kolonial dan masa kolonial Belanda. Arsitektur ruang 

inklusif bersejarah tersebut didominasi oleh koridor jalan (street) dengan karakter fisik dan fungsi 

yang berbeda-beda pada ke empat kawasan. Arsitektur ruang inklusif bersejarah di Kawasan 

Kayutangan- Alun-alun – Celaket memiliki karakter bercitra kolonial yang berorientasi ke 

panorama pegunungan dengan pola ruang terbuka linear dan ruang terbuka square pada Alun-

alun Kota Malang. Kawasan Ijen- Stadion Gajayana memiliki karakter ruang terbuka beraturan 

dengan pola ruang linear pada Ijen Boulevard dan pola square pada Stadion Gajayana dengan 

fungsi fasilitas olahraga. Arsitektur ruang inklusif di Kawasan Tugu – Rampal memiliki karakter 

formalitas dengan pola grid –linear pada koridor jalan dan pola circle pada Tugu-Alun-alun Bunder 

dan amorf ada Lapangan Rampal. Pada kawasan Sukun – Kasin memiliki karakter dengan pola 

curva linear pada koridor jalan Supriadi, Langsep dan Dieng dengan keteraturan dan berorientasi 

sebagai pusat komunitas permukiman. 



           12 

 

2. Nilai integritas arsitektur ruang inklusif bersejarah yang tertinggi ada pada koridor Jalan Ijen 

Boulevard, Taman Kota Tugu-Alun-alun Bunder (Jan Pieter Zoencoen Plein) dan Alun-alun Kota 

Malang (Aloen-aloen park) yang berada pada zona inti kota. Nilai integritas tinggi juga terlihat 

pada koridor jalan  Kertanegara (Daendels Boulevard), Jaksa Agung Suprapto (Tjelaket), Basuki 

Rahmat (Kayoetangan), Semeru (Smeroe straat), Lapangan Rampal (Rampal park), Panglima 

Sudirman (Klerek straat), Taman Kota Ronggowarsito (Van Der Cappellen straat), koridor Jalan 

Mojopahit (Speelman straat), koridor jalan Kawi (Kawi straat), dan Pasar Besar (Petjinan straat). 

Sedangkan nilai inegritas sedang ada pada koridor jalan Jakarta (Batavia straat), koridor jalan 

Bandung, koridor jalan Kahuripan (Riebeck straat Van), koridor jalan Trunojoyo (Goedang weg), 

koridor jalan Raya Langsep (Langsep straat), koridor jalan Raya Dieng (Dieng straat), koridor 

Jalan Tumenggung Suryo (Bengawan Solo straat), koridor jalan S. Supriadi (Soekoen straat) dan 

Taman Hutan Kota Malabar. Nilai integritas rendah terlihat pada koridor jalan Sartono/Comboran 

(Voorschotweg), koridor jalan DI Panjaitan (Betek weg) dan koridor jalan Patimura (Klojen 

Lorstraat). Tingkat nilai integritas tersebut menentukan arahan dalam tindakan konservasi dan 

pelestarian kawasan. 

3. Untuk mewujudkan arsitektur ruang inklusif bersejarah yang dapat merepresentasikan karakter 

sejarah dan citra – tengeran kawasan, disusun konsep pelestarian kawasan yang mengacu pada 

optimalisasi fungsi, kontinuitas dan kenyamanan pemakai serta mempertimbangkan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. 
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