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“…fakta sejarah bukanlah fiksi ilmiah, 

kenyataan adalah masokis berlumur darah…” 

- Doyz Feat. Ras Muhammad, “Bumi Hari Ini #3”. 
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KATA PENGANTAR 

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa saya memilih topik ini 

untuk dijadikan skripsi. Pertama, sependek pengetahuan saya, selain tulisan 

Haryoto Kunto, tidak ada lagi produk akademik tentang sejarah Bandung yang 

memiliki lingkup temporal pada tahun 1970-1980an. Sementara lingkup temporal 

sebelum periode itu, sudah pernah diisi oleh Sobana Harjasaputra yang menulis 

sejarah Bandung periode tahun 1810-1945 dan Reiza D. Dienaputra yang menulis 

sejarah Bandung periode tahun 1906-1970. Maka dari itu, melalui skripsi ini saya 

mencoba mengisi kekosongan lingkup temporal tersebut dan sekaligus melanjutkan 

rentang tahun penelitian-penelitian yang terdahulu.  

 Alasan yang kedua, terkait dengan kenyataan sosio-spasial diri saya sendiri 

yang memang lahir dan bermukim di perkampungan kota. Saya sangat menyadari 

jika alasan ini sangat subyektif. Namun dengan alasan yang subyektif itu pula, saya 

mencoba memperkecil kemungkinan biasnya produk penelitian. Sementara alasan 

yang ketiga, dan ini yang terpenting, saya terprovokasi oleh tulisan Singgih Tri 

Sulistiyono tentang Historiografi Pembebasan. Dalam gagasannya tersebut, 

Singgih berusaha mendorong produk penulisan sejarah yang tidak hanya berfungsi 

sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang semata. Namun produk penelitian 

sejarah dapat pula digunakan sebagai alat untuk membangkitkan kesadaran 

masyarakat, terutama dalam permasalahan aktual yang sedang terjadi hari ini. 

 Oleh karena alasan ketiga tersebut, saya pun akhirnya meninjau kondisi 

terkini perkampungan kota di Bandung. Setelah dicermati, ternyata dalam beberapa 



vii 

tahun terakhir, Bandung sedang dibombardir praktik penggusuran perkampungan 

kota. Dari penggusuran Kampung Kolase, Kebon Jeruk, hingga yang terbaru di 

daerah Taman Sari. Sebagian besar perkampungan yang digusur, merupakan 

perkampungan yang secara sepihak dianggap sebagai permukiman kumuh yang 

diisi oleh para pemukim liar. Selain itu, penggusuran yang dilakukan pun banyak 

yang mengandung cacat administrasi dan cenderung mengabaikan aspek partisipasi 

masyarakat. Kondisi ini jelas merupakan bentuk persoalan aktual yang ada di depan 

mata masyarakat yang oleh karena itu, menjadi relevan untuk dijadikan topik 

skripsi, terutama sebagai bentuk sambutan bagi provokasi yang dilontarkan oleh 

Singgih Tri Sulistiyono. 

 Namun dalam pelaksanaannya, meski telah mencoba untuk sepenuh hati 

menggeluti topik skripsi ini, saya menemukan beberapa kendala. Satu kendala yang 

terbesar, meski bukan satu-satunya, adalah rasa malas yang menggerogoti diri saya. 

Selain itu, sikap selalu merasa tidak puas atas skripsi yang sedang dikerjakan pun 

menjadi satu kendala lain yang membuat skripsi ini sempat macet beberapa bulan, 

hingga kemudian dapat diselesaikan dengan banyak kekurangan. Namun demikian, 

saya tetap perlu berterimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan 

bantuan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi ini.  

 Pertama-tama, saya berterimakasih kepada para pegawai Kantor Arsip PT. 

Balai Iklan yang selalu terbuka menerima saya ketika hendak mengakses koran 

Pikiran Rakyat dan Kompas era tahun 1970-1980an. Tanpa sikap ramah dan sabar 

dari mereka, barangkali saya tidak akan mendapatkan data yang sebagian besar 

memang digunakan sebagai sumber utama skripsi ini. Selain itu, saya pun 
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mengucapkan banyak terimakasih kepada Kang Gatot Gunawan yang telah bersedia 

meminjamkan koleksi foto-foto lawas Bandung miliknya. Sebab, berkat foto-foto 

tersebut, saya mendapatkan gambaran visual tentang perkampungan di Bandung 

tahun 1970-1980an.  

Ucapan terimakasih selanjutnya saya persembahkan untuk Dr. Putri Agus 

Wijayati, M.Hum, yang telah berperan tidak hanya sebagai pembimbing skripsi 

yang terbuka dan sabar, namun sekaligus sebagai  seorang Ibu yang senantiasa 

mengayomi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak lupa, ucapan 

terimakasih juga saya tujukan kepada Atno, S.Pd., M.Pd, terutama karena sikap 

terbuka dan egaliternya dalam membimbing mahasiswa, saya pun menjadi lebih 

nyaman ketika mengerjakan skripsi. Selanjutnya saya perlu berterimakasih kepada 

Romadi, S.Pd., M.Hum, yang bukan hanya telah menjadi penguji skripsi yang 

cukup detail, namun pemberi saran dan motivasi yang cukup mumpuni. Selain itu, 

ucapan terimakasih juga ditujukan kepada jajaran fungsionaris dan staff kampus 

dari unit paling kecil di Jurusan Sejarah, tingkat Fakultas Ilmu Sosial, hingga ke 

tingkat Universitas Negeri Semarang. Berkat jasa mereka juga akhirnya saya dapat 

mengakses ruang belajar selama lebih dari empat tahun ini.  

 Selanjutnya saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Ilmu 

Sejarah angkatan 2014. Sebab, bagi saya, cerita bersama mereka adalah satu dari 

sekian cerita yang tidak mungkin terlupa ketika mengingat masa kuliah. Setelah itu, 

ucapan termikasih juga saya tujukan kepada Kang Putu (Gunawan Budi Susanto), 

terutama karena telah menyediakan ruang belajar yang menyehatkan di kedai kopi 

miliknya. Tidak lupa, terimakasih pula kepada teman-teman Kelompok Studi 
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Kalamkopi yang telah menjadi arena saya untuk bertukar gagasan, bahan bacaan, 

dan bereskperimen tentang berbagai hal. Dalam hal ini, termasuk bereksperimen 

untuk membuat badan ekonomi komunitas melalui apa yang dinamakan dengan 

Kooperasi Moeda Kerdja.  

 Saya juga berterimakasih yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang 

selalu ada di dekat saya seperti Mamah, Bapak, Teh Ayu, A Baruna, dan untuk 

keponakan kecil saya, Leia Cetta Gantari. Mereka adalah orang-orang yang tidak 

pernah lelah membangunkan saya di pagi hari, mengingatkan saya untuk segera 

makan, dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi. Sungguh, kasih 

sayang mereka adalah sebenar-benarnya suplemen pelepas dahaga dan penunda 

lapar. Terakhir, terimakasih kepada Andini Meytasari, yang tidak hanya telah sudi 

menemani dan membantu membuatkan visualisasi dari data yang saya jadikan 

lampiran, namun juga telah rela menanggung beban sebagai orang pertama yang 

mendengar ide awal skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak 

terimakasih kepadanya.  

 Meskipun masih banyak sekali kekurangan, seluruh isi dari skripsi ini 

merupakan tanggungjawab saya pribadi. Oleh karena itu, kritik dan saran 

merupakan satu hal yang sangat saya harapkan. Akhir kata, selamat membaca dan 

syukur-syukur jika kita bisa sampai bertatap muka.  

Semarang, November 2018 

Bagas Yusuf Kausan 
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SARI 

Kausan, Bagas Yusuf. 2018. Kampung-Kota dan Permukiman Kumuh di Kota 

Bandung Tahun 1965-1985. Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing Dr. Putri 

Agus Wijayati, M.Hum dan Atno, S.Pd., M.Pd. 98 halaman. 

Kata Kunci: Kampung-Kota, Permukiman kumuh, Bandung 

Pada tahun 1970-1980an, seiring dengan berkembangnya perencanaan kota 

metropolitan, masalah permukiman menjadi satu gejala yang terjadi nyaris di setiap 

kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh daya tampung kota yang terbatas, 

sementara lonjakan jumlah penduduk akibat dari urbanisasi terus mengalami 

peningkatan. Akibatnya banyak para pendatang yang kemudian bermukim di lahan-

lahan tidak terpakai dan mengisi kantong-kantong permukiman kumuh kota yang 

sebelumnya telah ada. 

 Penelitian ini membahas tentang sejarah kampung-kota, terutama terkait 

posisinya dalam perencanaan kota yang semakin moderen. Berkonsentrasi 

sepanjang tahun 1965-1985 ketika kota-kota besar di Indonesia sedang giat 

bersolek menuju kota metropolitan, penelitian ini mengambil satu lingkup spasial 

yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba melihat cara 

pemerintah memandang perkampungan-kota, terutama dalam pendistribusian 

wacana permukiman kumuh. Selain itu, penelitian ini pun hendak meninjau upaya 

apa saja yang pernah dilakukan pemerintah guna memperbaiki lingkungan 

perkampungan kota. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian 

ini berupaya menggali fakta-fakta seputar posisi dan eksistensi perkampungan kota 

pada tahun 1960-1980an untuk kemudian dinarasikan ke dalam tulisan sejarah.  

 Dalam rentang tahun 1970-1980an, aneka bentuk program perbaikan 

perkampungan pernah dilaksanakan di Kota Bandung. Meskipun ada pula program 

perbaikan perkampungan yang murni diinisiasi secara swadaya oleh masyarakat, 

sebagian besar program perbaikan perkampungan pada saat itu merupakan proyek 

pemerintah yang bekerja sama dengan beberapa lembaga filantropi. Namun dengan 

hanya mengambil fokus pada perbaikan aspek fisik perkampungan, beberapa 

program perbaikan pun tidak berdampak secara signifikan terhadap masyarakat 

yang bermukim di perkampungan kota. Sebab, membaiknya lingkungan 

perkampungan tidak menjamin membaiknya kondisi perekonomian mereka yang 

lebih banyak terserap ke dalam ekonomi informal perkotaan. 
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ABSTRACT 

 

Kausan, Bagas Yusuf. 2018. Kampung-Kota and Slum Settlements in the City of 

Bandung in 1965-1985. History Department FIS UNNES. Mentor Dr. Putri Agus 

Wijayati, M.Hum and Atno, S.Pd., M.Pd. 98 pages. 

Keywords: Kampung-Kota, Slum Settlements, Bandung 

In the 1970s-1980s, along with the development planning of the 

metropolitan city, the issue of the settlements into a single symptom that happens 

almost in every big city in Indonesia. This is caused by the limited capacity of the 

city, while a surge in population resulting from urbanization continued to increase. 

As a result many migrants who later settled in unused land and fill the pockets of 

the informal slum of the city which had previously existed. 

This study discusses the history of kampung-kota, especially those 

associated its position in an increasingly modern city planning. Concentrate all year 

1965-1985 when the big cities in Indonesia are enterprising preen to metropolitan, 

this research takes one spatial scope that occurred in the city of Bandung. Further, 

this research is trying to see how the Government viewed the settlements, especially 

in the distribution of the discourse of the slums. In addition, this research was about 

to review the efforts of what the Government has to improve the environment of 

the kampung-kota. By using methods of historical research, this research attempts 

to dig up the facts surrounding the position and existence of the ghetto city in 1960-

1980s to then narrated in writing history. 

In the 1970-1980s, various forms of the village repair program ever 

undertaken in the city of Bandung. Although there is also a pure Village 

improvement program was initiated by the non-governmental community, in the 

majority of program improvements the kampung-kota at that time was a 

Government project that worked with philanthropic foundations. But just take a 

focus on improvements to the physical aspect of the kampung-kota, a few repair 

program was not significantly impact on the community which settled in the 

Township of the city. For improving the environment of the kampung-kota does not 

warrant improving the condition of their economy are more absorbed into the urban 

informal economy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehadiran lingkungan permukiman di perkotaan, tidak dapat dipisahkan 

dari eksistensi wilayah perdesaan pada masa sebelumnya. Artinya, tidak ada kota 

beserta lingkungan permukiman di dalamnya yang terlahir secara tiba-tiba.1 Bahkan 

substansi sejarah kota itu sendiri kerap disebut sebagai sejarah yang menyeluruh 

(total history). Hal itu berarti bahwa sebuah kota merupakan subyek yang terus 

berproses, yakni dari suatu pengertian yang sederhana ke pengertian yang lebih 

kompleks.2 Dalam hal ini termasuk persoalan permukiman di area kota, yang lebih 

umum dikenal dengan sebutan kampung-kota.3 

Sebagai sebuah “proses menjadi”, kampung-kota merupakan bentuk 

transformasi dari kampung perdesaan (rural) yang kemudian berkembang menuju 

ke arah corak kehidupan perkotaan (urban).4 Bahkan kebanyakan dari kota-kota 

yang ada hari ini, pada dasarnya merupakan desa agraris yang mengalami 

aglomerasi dalam bentuk pemadatan (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi). 

                                                 
1Purnawan Basundoro, ”Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota: Perubahan Ekologi Kota

Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial”, dalam Jantra Vol. V, No. 10, hlm. 

846.   

2Nandang Rusnandar, “Sejarah Kota Bandung Dari “Bergdessa” (Desa Udik) Menjadi

Bandung “Heurin Ku Tangtung” (Metropolitan)”, dalam Patanjala Vol.2, №.2, hlm. 274.  

3Murray mendefinisikan Kampung-Kota sebagai tempat tinggal masyarakat kelas bawah, 

awalnya terbentuk melalui sistem segregasi etnis. Gaya hidup kampung-okta berkembang sejalan 

dengan integrasi yang kompleks dari kegiatan sektor formal, informal, dan sub sistem. Masyarakat 

Kampung-Kota hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali kekuasaan dalam administrasi kota 

ini dan harus menyesuaikan gaya hidupnya agar dapat bertahan hidup. Lihat Pele Widjaja, 

Kampung-Kota Bandung, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 4 

4Ibid., hlm. 17. 
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Desa agraris yang kemudian dapat bertransformasi dengan memadat dan sedikit 

membesar itulah yang kemudian membentuk wilayah kampung-kota.5 Hal 

demikian pula yang terjadi dalam konteks permukiman di wilayah Kota Bandung.  

Dengan citra sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Bandung 

mencuat seiring dengan sekelumit perjalanan sejarah yang panjang. Rentang 

sejarah tersebut membentang sejak era sebelum masuknya kolonialisme Belanda, 

hingga ke era metropolitan saat ini. Dalam setiap era, selalu terdapat aktor 

kekuasaan yang turut membentuk, menentukan, dan mempengaruhi pola kebijakan 

dan perencanaan tata kota. Salah satu bentuknya dapat kita temukan dalam 

persoalan permukiman.   

Berbicara tentang permukiman di kota, satu hal penting yang kerap mencuat 

adalah keterkaitan antara kekuasaan, modal, dan urbanisasi. Dalam konteks Kota 

Bandung, persoalan semacam ini dapat kita temukan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Gustaaf Reerink.6 Dalam penelitian tersebut, Reerink menunjukan bahwa sejak 

era kolonialisme Belanda hingga era kemerdekaan Indonesia, tidak ada satu pun 

rezim kekuasaan yang mampu menjalankan kontrol yang efektif terhadap 

kampung-kota secara keseluruhan. Serupa dengan rezim kolonial, pemerintah 

Indonesia pun hanya mampu menjalankan kontrol terhadap kampung-kota melalui 

program perbaikan perkampungan yang mewujud dalam pembangunan fisik. Hal 

                                                 
5Johan Silas, ”Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia Dalam Dan Sekitar Abad XX”,

dalam Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 

3.  

6Lihat Gustaaf Reerink, “From Autonomous Village to ‘Informal Slum’: Kampong

Development and State Control in Bandung 1930-1960”, dalam Colombijn Freek & Joost Cote (Ed), 

Cars, Conduits, and Kampongs: Modernization of the Indonesian City, 1920-1960, (Leiden: Brill, 

2014). 
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itu baru bisa dilakukan setelah terlebih dahulu mengklasifikasi dan sekaligus 

menstigma suatu perkampungan dengan sebutan informal slum.  

Martin van Bruinessen, dengan mengambil satu studi kasus di daerah 

Sukaparkir, Bandung, juga menunjukkan bahwa perkembangan perkampungan 

kumuh di Bandung tidak terlepas dari migrasi yang terus terjadi ke daerah tersebut.7

Proses migrasi ke Bandung sudah dimulai sejak era kolonialisme Belanda dan 

semakin memuncak sekitar tahun 1960an. Desakan jumlah penduduk inilah yang 

kemudian menciptakan kantong permukiman kumuh dengan ekonomi informal 

sebagai penopang kehidupan sehari-hari warganya. Tidak heran, masyarakat yang 

bermukim di kampung-kota cenderung diposisikan sebagai penghambat jalan 

menuju kota yang modern.    

Selain faktor kekuasaan dan urbanisasi, perkembangan corak ekonomi juga 

sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu kota yang secara tidak langsung, 

berdampak dalam hal akses terhadap permukiman yang layak. Reiza D. Dienaputra8

menunjukan bahwa perkembangan Kota Bandung, tidak terlepas dari peran 

ekonomi yang telah berlangsung sejak lama. Pembangunan Grote Postweg, jalur 

kereta api, dan landasan udara merupakan bentuk kecil bagaimana pertumbuhan 

ekonomi yang ditopang oleh industri perkebunan, dapat mempengaruhi gerak 

pembangunan kota. Maka tidak aneh jika wilayah Bandung yang pada awalnya 

merupakan desa kecil di pegunungan, secara perlahan mulai berubah menjadi pusat 

                                                 
7Lihat Martin van Bruinessen, “Poor Migrants in Bandung: Settlement and Employment”,

dalam https://www.researchgate.net/publication/27703439_Poor_migrantsin_Bandung_Settlement

and Employment (diakses pada tanggal 28 April 2018). 

8Lihat Reiza D. Dienaputra, “Bandung 1906-1970: Studi Tentang Perkembangan Ekonomi 

Kota” dalam Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2015). 

https://www.researchgate.net/publication/27703439_Poor_migrantsin_Bandung_Settlement
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perputaran uang. Hasil dari dinamika tersebut adalah persebaran permukiman yang 

didasarkan oleh keterjangkauan terhadap sumber pendapatan ekonomi.  

Dampak perkembangan kota terhadap persoalan permukiman, dapat kita 

lihat pada tahun 1970-an. Terutama ketika Kota Bandung telah resmi mendaku diri 

sebagai kota metropolitan. Pergeseran wajah Kota Bandung tersebut dapat 

bermakna positif. Namun pada saat yang sama, perubahan tersebut juga memiliki 

sisi negatif. Salah satu wujud negatif dari corak pembangunan yang baru tersebut 

ialah semakin terpinggirkannya kampung-kota, sebagai ruang bermukim orang-

orang yang sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah. 

Narasi terpinggirkannya kampung-kota di tengah derap pembangunan kota 

modern, ternyata masih berlaku hingga saat ini. Klaim bahwa kampung-kota 

merupakan tempat bermukim yang liar dan kumuh masih kerap digunakan. Oleh 

sebab itu, persoalan ini masih menarik dan relevan untuk dibahas. Meskipun dalam 

kesempatan kali ini, saya hanya akan menelaah bagaimana posisi kampung-kota di 

tengah laju urbanisasi yang semakin masif dan di tengah gerak perkembangan kota 

yang semakin modern antara tahun 1960-1980an.  

Maka dari itu, upaya refleksi historis semacam ini menjadi penting ketika 

hari ini, banyak dari permukiman kampung-kota yang digusur atas nama estetika 

kota, pembangunan infrasturktur, ataupun atas nama permukiman liar. Beberapa 

contoh adalah yang terjadi di Kampung Kolase, Kebon Jeruk, dan terakhir yang 

terjadi di Taman Sari pada tahun 2017. Lagi pula, seperti yang dinyatakan oleh 
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Bambang Purwanto, habitat utama dan dasar orientasi sejarah sebagai historiografis 

memang lebih pada masa kini dan masa depan.9 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah 

mengapa perkampungan kota di Bandung menjadi korban dalam proses 

modernisasi kota sepanjang tahun 1965-1985? Dari permasalahan utama tersebut, 

dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi eksistensi 

kampung-kota, sekaligus mempengaruhi wacana tentang permukiman 

kumuh? 

2. Bagaimana kondisi kampung-kota pada tahun 1965-1985? 

3. Mengapa pemerintah perlu merancang proyek perbaikan kampung dan apa 

dampaknya bagi perkampungan kota di Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini adalah menjelaskan 

perkembangan kota yang secara tidak langsung, turut mempengaruhi eksistensi 

kampung-kota pada tahun 1965-1985. Selain itu, saya pun hendak mengetahui 

bagaimana pemerintah pusat dan daerah memandang permukiman kumuh di 

perkotaan, serta bagaimana kehidupan masyarakat kampung-kota di tengah 

mencuatnya logika pembangunan kota modern. Sementara itu, tujuan yang lebih 

                                                 
9Lihat Putri Agus Wijayati, “Semarang dan Surabaya dalam Perspektif Historis dan

Ekonomi Kota: Sebuah Pemikiran Historiografis” dalam Sasdaya, Gadjah Mada Journal of 

Humanities Vol. 2, No. 1. Hlm. 336. 
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penting yang ingin saya capai adalah melihat sejarah perkampungan di Kota 

Bandung agar dapat memahami dan sekaligus memastikan bahwa penggusuran 

kampung-kota yang terjadi hari ini, bukan hanya menafikan eksistensi kampung-

kota pada masa lalu, namun juga sebuah tindakan menghilangkan identitas kota itu 

sendiri.  

D. Ruang Lingkup 

Seperti produk akademik pada umumnya, penelitian ini pun perlu untuk 

melakukan pembatasan dalam obyek kajiannya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan 

untuk menyajikan karya penelitian yang terfokus dan tidak terlalu melebar dari 

tema besar yang saya angkat. Dalam penelitian ini, saya membatasi lingkup kajian 

menjadi dua yaitu; lingkup spasial dan lingkup temporal.  

Lingkup spasial dari penelitian ini ialah wilayah Kota Bandung dan 

sekitarnya. Terutama wilayah permukiman warga perkotaan yang dalam penelitian 

ini disebut dengan kampung-kota. Ditunjuknya Bandung sebagai lingkup sosial 

bukan tanpa alasan. Selain karena Bandung merupakan kota besar sekaligus ibukota 

Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pun menjadi salah satu kota yang memiliki 

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Antara tahun 1961 sampai dengan 1971 

misalnya, pertumbuhan penduduk Bandung mencapai 2,21% dari rata-rata 

pertumbuhan penduduk kota/kabupaten se-Jawa Barat yang berjumlah 2,09%.10

Tingkat penduduk yang tinggi tersebut, sudah tentu berpengaruh dalam persoalan 

ketersediaan permukiman di dalam kota.  

Sementara untuk lingkup temporal, saya membatasi penelitian ini antara 

tahun 1965-1985. Saya mengambil tahun 1965 sebagai batas temporal awal 

                                                 
10Bruinessen, op.cit.  
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dikarenakan pada tahun tersebut, di tengah gejolak politik akibat huru-hara politik 

Oktober 1965, Kota Bandung telah memiliki masterplan yang disebut dengan 

“Masterplan Bandung 1965-1985”. Masterplan ini penting untuk diungkap karena 

melalui masterplan inilah Kota Bandung, mulai dirancang secara modern. Struktur 

segregatif warisan Belanda dalam bentuk pembagian wilayah kota secara rasial, 

oleh “Masterplan Bandung 1965-1985” telah dirubah menjadi kategori-kategori 

fungsional (zoning) sebagai implementasi perencanaan kota yang modern. 

Sedangkan untuk batas akhir lingkup temporal yang saya ambil yakni pada 

tahun 1985, disebabkan karena pada tahun tersebut, Bandung telah 

mendeklarasikan diri sebagai Kota Metropolitan melalui masterplan kota yang baru 

yakni “Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Bandung 1985-2005”. Desain

perencanaan kota yang baru tersebut, selain berdampak terhadap perubahan tata 

ruang kota, juga berdampak terhadap perluasan wilayah Kota Bandung. Hal ini 

menjadi penanda praktik teritorialisasi yang sedikit-banyak, tentu memiliki 

pengaruh terhadap ruang permukiman masyarakat Kota Bandung.  

E. Tinjauan Pustaka 

Masalah permukiman menjadi salah satu persoalan yang cukup pelik. Tidak

heran, masalah permukiman merupakan salah satu persoalan yang turut menjadi 

perhatian pemangku kebijakan, termasuk oleh pemerintah Indonesia. Sejak 

proklamasi berkumandang di Jakarta, persoalan permukiman, terutama tentang 

permukiman kumuh atau liar, turut menjadi salah satu persoalan yang hendak 

segera diselesaikan. Aneka bentuk penyelesaian pun dibuat. Namun hingga 

memasuki tahun 1970an, bahkan hingga hari ini, persoalan permukiman kumuh dan 
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liar masih tetap terjadi. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa penelitian yang 

mengambil topik tentang persoalan tersebut.  

Dengan mengambil konteks Surabaya, Purnawan Basundoro,11 Galuh Yuni 

Khoirul Nisah dan Sri Ana Handayani12 menggambarkan permasalahan 

permukiman kumuh dan liar di negara yang baru saja merdeka dengan sangat baik. 

Meskipun kedua tulisan di atas memiliki perbedaan pokok pembahasan, namun 

kedua tulisan tersebut mendorong satu benang merah yang sama bahwa kekuasaan 

kolonial Belanda, turut menyisakan persoalan permukiman bagi negara Indonesia 

dalam bentuk ketidakmerataan akses untuk mendapatkan permukiman yang layak. 

Dampaknya, masyarakat Indonesia yang notabene terjerat kemiskinan struktural, 

cenderung memilih perkampungan kota yang kumuh dan liar—menurut perspektif 

masyarakat kelas menengah ke atas—sebagai tempat bermukim. Meskipun berbeda 

konteks spasial, hal semacam itu terjadi pula di Jakarta seperti yang digambarkan 

oleh Hendaru Tri Anggoro.13  

Dalam tulisan yang merupakan skripsinya di Universitas Indonesia, 

Hendaru menjelaskan pula bahwa keberadaan permukiman kumuh di perkotaan, 

sebenarnya coba ditanggulangi oleh pemerintah melalui beberapa bentuk kebijakan. 

Dalam konteks Jakarta, kebijakan penataan permukiman kumuh tersebut mewujud 

dalam proyek “Husni Thamrin”. Sementara di Surabaya, proyek penataan

                                                 
11Purnawan Basundoro, “Problem Pemukiman Pascarevolusi Kemerdekaan: Studi Tentang 

Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945-1960” dalam Humaniora Vol. 16, No. 3. 

12Galuh Yuni Choirul Nisah & Sri Ana Handayani, “Pemukiman Liar di Surabaya Tahun

1970-2000” dalam Publika Budaya Vol. 2 (1) Maret 2014. 

13Hendaru Tri Hanggoro, “Masalah Permukiman di Kota: Sejarah Permukiman Kumuh di

Jakarta 1960-1969”, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2011). 
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permukiman kumuh seperti itu disebut dengan proyek “W.R Supratman” yang

dikerjakan sekitar tahun 1970an.  

Serupa dengan Jakarta ataupun Surabaya, Kota Bandung juga 

bersinggungan dengan persoalan permukiman kumuh. Seperti yang ditulis oleh 

Gustaaf Reerink,14 munculnya kampung-kota sebagai informal slum di Kota 

Bandung sudah merebak sejak era kolonialisme Belanda. Segregasi kolonial, 

ekonomi-politik Belanda di perdesaan, serta urbanisasi yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun menjadi salah satu penyebab menjamurnya perkampungan kumuh 

di Kota Bandung. Tidak heran, dampak yang paling mudah ditemukan adalah 

tingkat kepadatan kota yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, dengan 

mengambil lokasi penelitian di daerah Sukaparkir, Martin van Bruinessen15

mencatat bahwa pada tahun 1980-an, Kota Bandung menjadi salah satu kota di 

Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi. Jumlah 

penduduk yang banyak itu pula yang kemudian mengisi berpetak-petak kampung-

kota di Bandung yang dijelaskan dengan cukup kronologis oleh Pele Widjaja.16  

Berbicara kampung-kota, maka berbicara pula tentang perkembangan kota 

itu sendiri. Dalam kasus Kota Bandung, perkembangan kota yang dimaksud dapat 

ditarik sejak bagaimana pemerintah Belanda membangun Kota Bandung. Seperti 

                                                 
14Gustaaf Reerink, “From Autonomous Village to ‘Informal Slum’: Kampong

Development and State Control in Bandung 1930-1960”, dalam Colombijn Freek & Joost Cote (Ed), 

Cars, Conduits, and Kampongs: Modernization of the Indonesian City, 1920-1960, (Leiden: Brill, 

2014). 

15Martin van Bruinessen, “Poor Migrants in Bandung: Settlement and Employment”, dalam

https://www.researchgate.net/publication/27703439_Poor_migrantsin_Bandung_Settlement and 

Employment (diakses pada tanggal 28 April 2018). 

16Pele Widjaja, Kampung Kota Bandung, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).  

https://www.researchgate.net/publication/27703439_Poor_migrantsin_Bandung_Settlement
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yang ditulis oleh Reiza D. Dienaputra,17 tonggak penting perkembangan Kota 

Bandung meliputi: Pembangunan Grote Postweg, jalur kereta api, dan landasan 

udara Andir. Tonggak perkembangan kota tersebut merupakan bentuk konkret

bagaimana rezim kolonial, bertumpu pada ekonomi perkebunan dalam membangun 

Kota Bandung. Perkembangan kota seperti itu bukan tanpa persoalan. Meski 

berbeda konteks, Purnawan Basundoro18 menjabarkan bahwa perubahan kota yang 

ditinjau dari bagaimana ‘Kampung-Desa’ bertransformasi menjadi ‘Kampung-

Kota’, ternyata membawa dampak dalam hal perubahan ekologi kota. Dalam 

konteks Kota Bandung, perubahan ekologi kota semacam itu juga terjadi.    

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian 

sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahapan yakni; heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan untuk mengumpulkan 

sumber-sumber kepustakaan. Pada tahap heuristik, saya mengumpulkan data 

melalui proses penggalian sumber sejarah yakni sumber tertulis. Dalam hal ini, saya 

mengumpulkan sumber tertulis berupa surat kabar dan dokumen sezaman yang 

dikategorikan sebagai sumber primer. Sebagian besar sumber primer saya dapat 

dari Kantor Arsip PT. Balai Iklan di Bandung yang menyimpan surat kabar Pikiran 

Rakyat periode tahun 1970-1980an dan surat kabar Kompas dengan periode tahun 

yang sama. Sayangnya, ada beberapa edisi Kompas di PT. Balai Iklan yang tidak 

                                                 
17Reiza D. Dienaputra, “Bandung 1906-1970: Studi Tentang Perkembangan Ekonomi 

Kota” dalam Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2015).  

18Purnawan Basundoro, “Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota: Perubahan Ekologi Kota 

Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial” dalam Jantra Vol. V, No. 10. 



11 

saya temukan. Sementara sumber primer lainnya, saya dapat dari kantor Arsip 

Daerah Kota Bandung berupa beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian 

saya, terutama dokumen pelaksanaan program Bandung Urban Development 

Project tahun 1985. 

Selain sumber primer, saya pun mengumpulkan beberapa sumber sekunder 

seperti buku, jurnal, dan majalah. Beberapa sumber sekunder saya dapatkan dari 

Perpustakaan Kolsani Yogyakarta berupa terbitan majalah Prisma tahun 1970-

1980an, Arsip Suara Merdeka Semarang berupa terbitan Tempo edisi tahun yang 

sama, Perpustakaan Daerah Kota Bandung berupa beberapa naskah dan data sejarah 

terbitan Pemerintah Kota Bandung, dan aneka jurnal yang dapat diakses secara 

bebas melalui internet. Sementara untuk sumber sekunder berupa buku, sebagian 

besar saya dapatkan dari hasil mencari sendiri. Guna meraih penggambaran yang 

lebih mendalam, saya juga menggunakan sumber non-konvensional seperti foto dan 

peta yang saya dapatkan dari koleksi Arsip Nasional Indonesia, koleksi beberapa 

situs arsip Belanda, dan koleksi arsip perseorangan.  

Setelah tahap heuristik, saya pun masuk ke dalam tahap selanjutnya berupa 

kritik sumber. Dalam tahap ini, saya melakukan pemilahan sumber mana yang 

relevan untuk dimasukan ke dalam referensi dan sumber mana yang tidak. Dalam 

metode penelitian sejarah, kegiatan ini disebut sebagai kritik internal. Setelah 

melakukan kritik sumber, saya pun mulai melakukan praktik menafsirkan fakta-

fakta yang diperoleh dari data yang telah diseleksi. Tahap ini disebut dengan 

interpretasi. Setelah tiga tahap metode penelitian sejarah di atas, saya pun sampai 

pada tahap historiografi atau penulisan sejarah yang terejawantah dalam tulisan ini. 
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G.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan tata urutan dari seluruh pembahasan yang 

ada di dalam tulisan ini. Selain itu, sistematika penulisan juga berfungsi sebagai 

gambaran secara garis besar mengenai pokok bahasan yang diangkat dalam tulisan 

ini. 

Tulisan ini terbagi atas lima bab. Bab satu merupakan pendahuluan, yang 

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan. Bab dua berisi 

penjelasan mengenai permukiman di Kota Bandung sejak masa kolonialisme 

Belanda hingga akhir era Presiden Soekarno. Selain itu, bab ini juga sedikit 

membahas perubahan lanskap kota yang juga berpengaruh dalam persoalan 

permukiman. Bab tiga berupa penjelasan dari proses tumbuh-kembangnya 

kampung-kota, gelombang percepatan pertumbuhan penduduk kota, dan respon 

pemerintah terhadap kampung-kota yang diidentifikasi sebagai permukiman 

kumuh. Bab empat berisi penjelasan penanganan permukiman kumuh dan

penjelasan mengenai perebutan ruang kota yang dilakukan oleh orang kampung.

Sementara bab lima atau bab terakhir adalah bagian penutup yang berisi 

kesimpulan. 
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BAB II 

DARI PERMUKIMAN DESA KE PERMUKIMAN KOTA  

Apa yang terjadi dengan Kota Bandung hari ini, sudah tentu tidak terjadi 

begitu saja. Perlu rentang waktu yang sangat panjang bagi Kota Bandung untuk 

merubah kondisi sosio-spasial permukimannya dari yang sebelumnya bercorak 

perdesaan, hingga kemudian berubah menjadi permukiman khas kota metropolitan. 

Perubahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah 

semakin melejitnya industri perkebunan di Priangan, politik pemerintahan kolonial, 

hingga ledakan urbanisasi pasca kemerdekaan. Dalam hal ini, proses perubahan itu 

lah yang akan saya paparkan dengan secara sengaja, mundur cukup jauh hingga 

awal kedatangan bangsa Eropa. 

Seperti yang sudah berulang kali ditulis dalam teks sejarah, pada tahun 

1705, sebagian besar wilayah Priangan jatuh ke tangan kongsi dagang Belanda yang 

bernama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Pada masa VOC mulai 

berlaku kewajiban untuk menanam tanaman kopi (koffiecultuur) bagi setiap rakyat 

bumiputera (terutama di tatar Sunda). Kebijakan ini disebut Preanger Stelsel. 

Selain berdampak terhadap ruang geografis, secara tidak langsung, kebijakan 

tersebut turut memaksa rakyat bumiputera untuk bermukim pada suatu daerah 

tertentu dalam jangka waktu yang lama.19 Kondisi itulah yang menjadi awal 

perubahan lanskap sosio-spasial dari permukiman desa menjadi permukiman kota.  

                                                 
19Edi S. Ekadjati, Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 

1995), hlm. 118.  

13 
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Beberapa catatan menyebut bahwa upaya untuk mendorong rakyat 

menanam kopi di wilayah Priangan, dilakukan dengan cara kekerasan.20 Hal ini 

tentu menimbulkan penderitaan yang berat bagi masyarakat bumiputera. Voskuil 

mencatat bahwa pada saat itu, rakyat bumiputera yang bermukim di sekitar wilayah 

yang kelak disebut Bandung, mampu menghasilkan produksi kopi sebesar 1.591 

pikul atau kira-kira sekitar 96.000 kg (tahun 1741), 4.971 pikul (tahun 1778), 

12.000 pikul (tahun 1791), hingga 25.625 pikul (tahun 1810).21  

Bahkan agar mudah untuk mendorong rakyat menanam kopi, penguasa 

VOC pun memperalat bangsawan Sunda untuk menjembatani antara pihak VOC 

dan rakyat kecil di perdesaan. Tidak hanya penyerahan paksa tanaman kopi, pada 

saat itu dipaksakan pula pengerahan padi hasil pertanian rakyat. Penindasan yang 

berat ini, menimbulkan beragam pemberontakan yang dilakukan oleh para petani.22

Bersamaan dengan praktik kekerasan dalam proses menanam kopi, K.F Holle 

memperkenalkan cara bertani dengan sistem sawah untuk menggantikan sistem 

berladang. Akibat dari dua kebijakan tersebut, rakyat bumiputera terpaksa harus 

menetap secara bersama-sama di satu tempat yang berdekatan dengan ladang dan 

sawah mereka. Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan 

umbulan dan babakan.23 

                                                 
20Uraian singkat dan padat dari praktik kekerasan di balik kewajiban menanam kopi di 

Priangan, lihat misalnya Ahmad Nashih Luthfi Dkk, Kronik Agraria Indonesia: Memperluas 

Imajinasi Lintas Zaman, Sektor, dan Aktor, (Yogyakarta: STPN Press, 2011). 

21Robert P.G.A Voskuil Dkk, Bandung, Citra Sebuah Kota, (Bandung: Penerbit ITB, 

2017), hlm. 20. 

22Ahmad Nashih Luthfi Dkk, Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas 

Zaman, Sektor, dan Aktor, (Yogyakarta: STPN Press, 2011) hlm. 2.  

23Pada awalnya pola bermukim di tatar Sunda pada masa pra-kekuasaan kerajaan, dikenal 

dengan sebutan umbulan dan babakan. Pada masa ini masyarakat masih bergantung kepada tradisi 

ngahuma atau berladang secara berpindah-pindah tempat. Sistem ngahuma merupakan tradisi tertua 

dalam masyarakat Sunda dan umum dilakukan sebelum meluasnya tradisi sistem pertanian sawah 

yang dibawa oleh kolonial Belanda. Istilah umbulan merujuk pada lingkungan permukiman yang 
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Dengan kehidupan yang menetap, terjadi pertemuan yang cukup intens 

antara keluarga cikal bakal dan para penduduk yang baru. Mereka akhirnya sama-

sama menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang panjang, saling membantu 

dan bekerja sama, serta mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar. Melalui 

interaksi inilah kemudian muncul budaya bermukim yang dalam masyarakat Sunda, 

disebut dengan kampung.24 Secara kuantitatif, kampung di Priangan pun terus 

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 1778 jumlah 

kampung mencapai 2.829 kampung, pada tahun 1804, jumlah kampung bahkan 

telah mencapai 3.949 kampung. Sementara pada tahun 1815, jumlah kampung di 

wilayah Priangan pun telah menyentuh angka 4.004 kampung.25 

A.  Cikal Bakal Bandung 

Pada tahun 1807, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia 

Belanda. Satu kebijakan penting yang dibuat Daendels ialah terkait pembangunan 

jalan dari Anyer sampai Panarukan yang disebut dengan jalan pos (Groote

Postweg). Proyek ambisius yang memakan banyak korban jiwa tersebut turut 

melintasi beberapa wilayah di Priangan. Bahkan tidak hanya itu, proyek 

pembangunan jalan pos pun turut mendorong perpindahan dalem/istana Bupati 

Kabupaten Bandung sejauh 10 km ke Utara di sekitar pertemuan jalan baru (Groote 

                                                 
terdiri dari 2 s/d 4 rumah. Sementara babakan terdiri dari 4 s/d 10 rumah. Dengan begitu maka 

sebuah babakan merupakan kumpulan dari beberapa umbulan. Kedua jenis pola bermukim ini 

menjadi embrio atau cikal bakal dari sebuah perkampungan. Lebih lengkapnya lihat Widjaja, op.cit., 

hlm. 28-30. 

24Ibid., hlm. 39. 

25Ibid., hlm. 40. 
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Postweg) dengan Cikapundung.26 Mulai sejak itu, wilayah yang kini disebut dengan 

Kota Bandung, mulai tumbuh menjadi salah satu kota terpenting di Pulau Jawa.   

Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dari Dayeuh Kolot ke dekat 

Cikapundung, berdampak pula terhadap perkampungan bumiputera yang berada di 

bagian Utara. Terutama setelah Gubernur Jenderal Daendels memperluas 

penerapan hukum Belanda, yang mana dalam aturannya melarang kampung-

kampung kecil yang berisi lebih dari 10 rumah tangga memiliki lebih dari dua 

pemimpin, satu kuwu atau mantri dan satu patinggi. Hal ini merubah posisi 

kampung yang sebelumnya otonom, menjadi terkelompokan di bawah 

kepemimpinan yang terpusat dari pemerintah kolonial Belanda.27  

Di samping itu, beberapa kampung bumiputera di sebelah Utara Bandung 

seperti Kampung Godog, Kampung Dago, Kampung Gegerkalong serta beberapa 

kampung lainnya dikenakan kerja paksa selama pembuatan Jalan Pos. Bahkan ada 

satu kompleks bedeng tempat tinggal para pekerja pembangunan Jalan Pos yang 

disebut dengan Kampung Andir (Andir=Kuli Batu).28 Maka dengan demikian, 

pemindahan ibukota dan pembangunan Jalan Pos tidak akan dapat terealisasi tanpa 

bantuan dari para penduduk yang bermukim di kampung-kampung sekitarnya.   

Namun tidak lama setelah pembangunan Jalan Pos, bandul kekuasaan di 

tanah kolonial pun bergeser dari Kerajaan Belanda ke Kerajaan Inggris. Pada tahun 

1811, bermula dari hasil perjanjian Toentang, Thomas Stamford Raffles yang 

semula merupakan agen Kompeni Inggris bagi para sultan di Semenanjung Malaka, 

                                                 
26Voskuil, op.cit, hlm. 29. 

27Widjaja, op.cit., hlm. 60. 

28Ibid., hlm. 61. 
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ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jenderal seluruh koloni Belanda di Nusantara.29

Satu kebijakan penting pada masa Raffles adalah terkait sistem sewa tanah. Meski 

demikian, pembaharuan yang dilakukan oleh Raffles tidak berlaku di wilayah 

Priangan. Ketika pajak bumi diterapkan, wilayah Priangan masih diharuskan untuk 

melakukan kerja paksa dan wajib memasok hasil bumi, percis seperti pada masa 

kekuasaan kongsi dagang Belanda. Raffles berkelit bahwa dikecualikannya wilayah 

Priangan, lebih disebabkan oleh daerahnya yang tidak cocok untuk sawah yang 

menjadi obyek pajak/sewa tanah. Meskipun alasan yang sebenarnya bisa jadi 

karena wajib tanam kopi di Priangan, masih merupakan pemasukan yang paling 

penting baik itu bagi Belanda ataupun bagi Inggris.30  

Oleh sebab perubahan konstelasi politik global, Kekuasaan Inggris di 

Hindia Belanda berjalan relatif singkat. Pada tahun 1816, Raffles harus digantikan 

oleh Fendall. Mundurnya Raffles menjadi penanda bahwa kekuasaan Inggris atas 

bumi Nusantara, kembali harus digantikan oleh kekuasaan Belanda. Setelah 

kembali berkuasa, pendudukan kembali wilayah Nusantara berjalan kurang mulus. 

Di beberapa daerah, terjadi beberapa pemberontakan yang membuat Belanda 

kewalahan. Satu pemberontakan yang paling terkenal, yang kemudian mampu 

merepotkan militer dan sekaligus menggerogoti kas keuangan Belanda ialah Perang 

Jawa yang terjadi pada tahun 1825-1830. Salah satu akibat dari perang tersebut, 

Kerajaan Belanda bertindak cepat dengan mempersiapkan eksploitasi kolonial 

besar-besaran untuk menutupi kas keuangan yang kosong. Salah satu bentuk 

                                                 
29Voskuil, op.cit., hlm. 34. 

30Ibid., hlm. 35. 



18 

implementasinya adalah pemberlakuan Undang-Undang Tanam Paksa yang 

dimulai pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. 

Pada masa Tanam Paksa, penduduk Priangan mengalami penderitaan yang 

luar biasa. Ketika hendak mendirikan pabrik nila misalnya, Belanda mengerahkan 

5.000 penduduk bumiputera di Jawa Barat beserta 3.000 ekor kerbau. Para 

penduduk dipaksa bekerja selama 5 bulan secara terus menerus untuk menanam nila 

meskipun pada akhirnya usaha penanaman nila tersebut gagal.31 Selain tanaman 

nila, UU Tanam Paksa juga mewajibkan penanaman teh, kopi, tembakau, dan lain-

lain dengan maksud untuk menambah bahan makanan32 dan meraup keuntungan 

sebanyak-banyaknya dari tanah Hindia Belanda. De Louter mencatat bahwa 

keuntungan yang didapatkan Belanda selama masa Tanam Paksa pada tahun 1840-

1879 adalah 781 juta gulden, atau 22 juta gulden setahun yang 7/9 bagiannya 

berasal dari hasil tanaman kopi.33 

Pemberlakuan Tanam Paksa yang begitu masif, selain mendapat kecaman 

keras dari orang-orang Balanda seperti Baron van Hoevell dan Multatuli, ternyata 

berdampak pula terhadap perluasan lahan perkebunan ke desa-desa di sekitar kota. 

Hal ini terjadi pula di Bandung yang pada masa Tanam Paksa, berfungsi sebagai 

pusat pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman produk pemerintah dari daerah 

penghasil komoditi. Tidak heran, banyak kampung di sekitar Bandung yang 

mengalami perubahan teritorial dari yang sebelumnya desa menjadi masuk ke 

                                                 
31Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, (Bandung: Granesia, 1984) hlm. 25. 

32Voskuil, op.cit., hlm. 38.  

33Kunto 1984, op.cit., hlm. 23.  
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dalam teritori kota. Meluasnya wilayah kota Bandung tersebut, beriringan dengan 

terciptanya sistem segregasi spasial antara pusat kota dan daerah periferinya.    

Munculnya segregasi sosio-spasial di wilayah Bandung, tidak dapat 

dilepaskan dari politik wijkenstelsel yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. 

Kebijakan ini mewajibkan setiap etnis dan kelas sosial untuk tinggal di wilayah 

yang sama untuk tujuan politis Belanda.34 Maka tidak aneh jika kemudian, muncul 

wilayah yang secara khusus memang diperuntukan untuk etnis atau kelas sosial 

tertentu. Masyarakat bumiputera yang berasal dari etnis Sunda misalnya, mereka 

banyak yang bermukim di Kampung Babakan Ciamis, Babakan Bogor, Babakan 

Tarogong, Babakan Sumedang, Babakan Ciparay, dan beberapa kampung yang 

merujuk kepada daerah dari mana masyarakat tersebut berasal. Sementara untuk 

masyarakat bumiputera yang bukan berasal dari etnis Sunda, mereka banyak yang 

bermukim seperti di Babakan Betawi, Babakan Surabaya, Kampung Jawa, dan lain-

lain.   

Pada tahun 1864, atas saran Andries de Wilde, Bandung akhirnya ditunjuk 

menjadi ibu kota Karesidenan Priangan menggantikan Cianjur.35 Dengan demikian, 

pada saat itu Bandung memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibu kota Kabupaten 

Bandung dan ibu kota Karesidenan Priangan. Ditunjuknya Bandung sebagai ibu 

kota Karesidenan Priangan membuat kota ini menjadi tempat tinggal yang menarik 

bagi berbagai kalangan. Sementara itu, atas desakan parlemen (terutama dari orang-

orang liberal) dan para pengusaha swasta, pada tahun 1870 lahir Agrarische Wet 

(Undang-Undang Agraria) sebagai payung hukum agraria kolonial. Undang-

                                                 
34Widjaja, op.cit., hlm. 66-67.  

35Nandang Rusnandar, op.cit., hlm. 281. 
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undang ini memberikan peluang bagi perusahaan perkebunan swasta untuk 

menguasai ratusan hektar tanah dan menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital 

dengan cara merongrong kontrol masyarakat atas sumber produksi.36 

Melalui kebijakan tersebut pula, maka banyak daerah di Priangan yang 

mulai dikuasai oleh perkebunan swasta. Beberapa nama pengusaha perkebunan 

tersebut berasal dari keluarga Hucht, kerkhoven, Bosscha, Holle, Denminghoff 

Stelling, Motman, dan lain-lain yang kemudian membentuk semacam dinasti 

pengusaha perkebunan. Mereka inilah yang mendominasi peran sosial dan ekonomi 

pengusaha perkebunan di Priangan yang dijuluki sebagai Preanger Planters.37

Kebanyakan dari mereka membuka usaha perkebunan kopi, karet, kina, dan teh 

yang pada masa itu, menjadi komoditi ekspor yang laku di pasaran dunia. Maka 

tidak heran, para Preanger Planters pun mendapatkan keuntungan yang berlimpah 

dari hasil perkebunan tersebut. Keuntungan dari hasil perkebunan itu pula yang 

kemudian dibawa ke Kota Bandung sebagai katalisator moderenisasi kota. 

Peran para pengusaha perkebunan bagi perkembangan Kota Bandung, dapat 

dilihat dari aneka bentuk pembangunan yang mereka buat. Mereka berusaha 

menjadikan Bandung sebagai kota kolonial yang nyaman untuk dihuni. Maka 

terciptanya beberapa tempat hiburan dan pusat aktivitas ekonomi, tidak terlepas dari 

peran para Preanger Planters. Tidak hanya itu, selama periode moderenisasi ini, 

wilayah pusat ibukota Kabupaten Bandung pun mengalami banyak perubahan 

seperti perluasan wilayah, pelebaran jalan, pembangunan gedung, dan lain-lain.

Perkembangan Bandung tersebut, berbanding lurus dengan jumlah penduduk 

                                                 
36Luthfi, op.cit., hlm. 6.  

37Her Suganda, Kisah Para Preanger Planter, (Jakarta: Kompas, 2014) hlm. 11. 
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Bandung yang relatif meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukan oleh 

Tabel 1 di bawah ini. Hal tersebut kelak menjadi satu permasalahan kota yang 

cukup pelik yakni: Ketersediaan permukiman. 

Tabel 1: Lonjakan Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung tahun 1811-

1900 (Sumber: data diolah dari Sapria, 1970 dan Kunto, 1986). 

Perkembangan Bandung semakin terlihat setelah dibangunnya jalan kereta 

yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta melalui Cianjur, serta jalan kereta 

yang menghubungkan Bandung dengan Cilacap.38 Keberadaan akses transportasi 

tersebut semakin mempercepat laju distribusi hasil perkebunan dan sekaligus 

mendorong perpindahan penduduk. Bahkan tidak hanya menarik orang Eropa untuk 

bermukim di Bandung, pembuatan jalan kereta tersebut mendorong pula datangnya 

orang bumiputera dari daerah lain untuk mendirikan perkampungan di Bandung. 

Salah satunya ialah perkampungan Babakan Bogor di dekat stasiun kereta api, yang 

                                                 
38Voskuil, op.cit., hlm. 45. 

Tahun Jumlah Penduduk 

1811 1.800 

1833 5.515 

1846 11.243 

1867 24.943 

1890 18.114 

1893 23.800 

1895 26.518 

1900 28.963 
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berisi 400 orang buruh bengkel kereta api yang turut membangun jaringan rel kereta 

api pada waktu itu.39  

B. Belanda Kecil di Tanah Jajahan 

Seperti kota di Hindia Belanda lainnya, Kota Bandung pun dibangun di atas 

kepentingan pemerintahan Belanda. Tata kota didesain sedemikian rupa agar 

nyaman untuk menjadi permukiman orang-orang Belanda dan Eropa, sekaligus 

menjadi miniatur perkotaan Eropa di tanah jajahan. Tidak heran, aneka taman, 

tempat hiburan, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya pun segera dibangun. Hal 

ini semakin terlihat ketika Bandung berubah status menjadi sebuah kotapraja 

(Gemeente) pada tanggal 2 Febuari 1906, oleh Gubernur Jenderal J. B, van Heutz.40  

Pada saat Bandung diresmikan menjadi sebuah kota, jumlah penduduk di 

Bandung telah mencapai 38.403 jiwa.41 Dengan jumlah penduduk yang terus 

meningkat, tidak heran pemerintah Hindia Belanda pun terus berupaya memperluas 

wilayah dan membangun permukiman baru. Sementara itu, tidak lama setelah 

Bandung ditetapkan sebagai Gemeente, muncul wacana untuk memindahkan 

ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Meski tidak terealisasi 

sepenuhnya, namun wacana tersebut telah mendorong pemindahan beberapa 

lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta ke Kota Bandung. 

Pada tahun 1918 misalnya, Departemen Perusahaan Pemerintah (het 

Departement van Gouvernementsbedreijven) diproyeksikan berkedudukan di 

                                                 
39Kunto, op.cit., hlm. 167.  

40Sudarsono Katam, Gemeente Huis, (Bandung: Kiblat, 2014), hlm. 16. 

41Sapria, Data-Data Kotamadya Bandung Tahun 1970, (Bandung: Biro Umum Kotamadya 

Bandung, 1970) hlm. 20.  
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Bandung termasuk beberapa dinas yang bernaung di bawahnya seperti: kereta api, 

trem, pertambangan, kantor pos, telegram, dan telepon. Konsekuensi dari 

pemindahan Departemen Perusahaan Pemerintah tersebut ialah meningkatnya 

aktivitas pembangunan dengan meratakan sawah, membuat jalan baru, membuat 

riol dan penyediaan keperluan umum lainnya seperti gas, listrik, ledeng, dan 

pembangunan sejumlah perumahan baru. Sejak tahun 1920, pembangunan tersebut 

terkonsentrasi di sepanjang batas kota, terutama di sebelah utara jalan yang saat ini 

dikenal dengan sebutan Jl. Riau.42  

Daerah sebelah utara Bandung, nampaknya memang diproyeksikan untuk 

menjadi pusat kawasan pemerintahan Hindia Belanda. Namun dalam 

pelaksanaannya, pembangunan pusat kawasan pemerintahan Hindia Belanda tidak 

dapat dilepaskan dari peran masyarakat bumiputera yang tinggal di sekitar wilayah 

tersebut. Sebagai contoh, pembangunan Gedung Sate yang merupakan salah satu 

bangunan pemerintahan, memanfaatkan jasa tukang batu, kuli aduk, dan peladen 

dari penduduk bumiputera yang bermukim di Kampung Sekeloa, Kampung 

Coblong, Kampung Dago, Kampung Gandok, dan Kampung Cibarengkok.43 

Selain membangun kawasan pusat pemerintahan, di sekitar daerah Gedung 

Sate pun dibangun beberapa area permukiman baru bagi bangsa Eropa. Sebagian 

besar orang-orang yang bermukim di kawasan tersebut, tergolong merupakan 

orang-orang Belanda atau Indo-Eropa kelas atas. Sementara untuk para pekerja 

kelas rendah Belanda (kleinwoningbouw), mereka ditempatkan di suatu area 

permukiman baru yang masuk ke dalam kawasan Garnisun Militer (Archipelwijk). 

                                                 
42Voskuil, op.cit., hlm. 57. 

43Widjaja., op.cit., hlm. 97.  
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Pada saat pembangunan daerah permukiman baru tersebut, beberapa lokasi 

permukiman penduduk bumiputera terpaksa harus dipindahkan. Seperti kasus 

Kampung Gempol misalnya, yang sebagian besar penduduknya terpaksa harus 

pindah ke wilayah yang sekarang disebut daerah Babakan Ciamis44 dan ke daerah 

Pasir Kaliki atau Sadang Serang.45 

Pembuatan permukiman baru bagi penduduk Bandung, tidak hanya 

dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pihak swasta pun digandeng untuk turut 

mewujudkan Bandung sebagai tempat bermukim yang nyaman. Meskipun 

demikian, pihak swasta cenderung kurang tertarik untuk membangun rumah kecil 

sederhana dengan harga yang murah. Oleh sebab itu, mulai tahun 1920, pemerintah 

Hindia Belanda melaksanakan proyek pembuatan rumah sederhana antara lain di 

Astanaanyar pada tahun 1920 dan di Cihapit pada tahun 1921 (127 rumah dan 12 

toko). Hingga memasuki krisis ekonomi tahun 1930an, pemerintah Hindia Belanda 

telah membangun 800 rumah siap huni.46 

Proyek pengembangan wilayah dan pembuatan permukiman yang 

dilakukan pemerintah Hindia Belanda, lebih dikhususkan bagi warga Belanda dan 

Indo-Eropa. Sementara bagi sebagian rakyat bumiputera, proyek tersebut justru 

menggusur kampung dan lahan pertanian mereka. Sebab, rata-rata lahan yang 

dijadikan permukiman baru merupakan lahan perkampungan bumiputera. Hal ini 

belum termasuk perkampungan yang tergusur oleh pembangunan infrastruktur 

seperti Kampung Dago dan Kampung Coblong misalnya, yang terpaksa 

                                                 
44Ibid., hlm. 98 

45Lihat anonim, “Sadang Serang dalam Ingatan”, dalam

allaboutsadangserang.wordpress.com (Diakses pada tanggal 17 September 2018). 

46Widjaja, op.cit., hlm. 63. 
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dipindahkan ke tempat baru akibat pembangunan jalan dari Dago hingga ke daerah 

hutan pakar.47 Maka hingga tahun 1920, setidaknya terdapat sepertiga dari kawasan 

asli penduduk bumiputera yang hilang. Para penduduk bumiputera yang pada masa 

sebelum perang dunia pertama berjumlah 7000 jiwa, dipaksa menyingkir dan 

terkonsentrasi di daerah permukiman yang tersisa.48 

 Pada tahun 1922, muncul kebijakan kependudukan di Hindia Belanda. 

Seperti yang digambarkan dalam Tabel 2, kebijakan tersebut menyoal pembagian 

kependudukan ke dalam tiga golongan yaitu: (1) golongan orang Eropa dan 

golongan “orang yang disamakan” dengan bangsa Eropa (gelijkgesteld), (2) 

golongan orang Tionghoa. Arab, Koja, dan Keling, (3) golongan bangsa 

bumiputera.49 Kebijakan ini tidak hanya berlaku dalam konteks pemisahan secara 

ras, namun turut pula berdampak kepada pemisahan wilayah permukiman. Semisal 

untuk wilayah Bandung sebelah Utara, dikhususkan bagi permukiman pejabat 

pemerintah Hindia Belanda serta orang-orang dari golongan pertama lainnya. Di 

sebelah Barat Laut Kota Bandung, bermukim orang-orang Tionghoa lengkap 

beserta aktivitas perdagangannya. Sementara bagi bangsa bumiputera, permukiman 

mereka dikhususkan berada di wilayah Selatan Kota Bandung. 

                                                 
47Ibid., hlm. 97. 

48Voskuil, op.cit., hlm. 63. 

49Widjaja, op.cit., hlm. 101. 
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Tabel 2: Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Golongan Pada Tahun 1896-1930 

(Sumber diolah dari Sapria, 1970 dan Kunto, 1986). 

Namun sebenarnya segregasi permukiman ini tidak bersifat absolut. Sebab 

ada pula permukiman orang bumiputera yang berada di wilayah sebelah Utara. Hal 

ini terlihat dalam Gambar 1. Di sana terdapat garis imajiner berwarna kuning yang 

memanjang mengikuti jalur kereta api. Garis itulah yang menjadi pembatas antara 

wilayah Bandung sebelah Utara (atas garis kuning) yang diperuntukan bagi orang-

orang Eropa dan Bandung sebelah Selatan (bawah garis kuning) bagi orang-orang 

bumiputera. Di dalam gambar tersebut terlihat pula bahwa di sebelah Utara, masih 

banyak sekali perkampungan bumiputera (detail gambar berwarna hijau) yang 

menyebar di sela-sela bangunan orang-orang Eropa (detail gambar berwarna 

merah). Akan tetapi, sedikit demi sedikit, sebenarnya pemerintah Hindia Belanda 

terus mengupayakan penggusuran perkampungan bumiputera, terutama untuk 

                                                 
50Sumber aslinya menggunakan kata ‘pribumi’. Namun saya merubahnya menjadi

‘bumiputera’ dengan beberapa pertimbangan.Terutama pertimbangan untuk menghindari 

glorofikasi yang sering terjadi dengan kata ‘pribumi’.  

51TA yang dimaksud dalam tabel di atas ialah orang timur asing selain Cina seperti Arab 

dan lain-lain. 

Tahun Golongan Penduduk Jumlah 

Bumiputera50 Eropa Cina & TA51 

1896 26.747 1.134 2.001 29.882 

1906 41.393 2.199 3.799 47.491 

1920 97.017 9.043 6.743 112.803 

1930 129.871 19.327 16.692 165.888 
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membebaskan daerah Utara yang memang hanya diperuntukan bagi bangunan dan 

permukiman orang Belanda.52  

Gambar 1: Peta Politik Ruang dan Segregasi Sosio-Spasial di Kota Bandung Tahun 

1920an (Sumber: colonialarchitecture.eu). 

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga menggagas serangkaian proyek 

perbaikan kampung (Kampung Verbetering). Proyek ini diusulkan oleh Thomas 

Karsten pada tahun 1920. Meskipun proyek ini bermaksud untuk melakukan upaya-

upaya perbaikan dan pembuatan fasilitas umum di perkampungan, namun hal ini 

hanya dilaksanakan di perkampungan yang berada di bawah administrasi Staads 

                                                 
52Widjaja,op.cit., hlm. 102. 
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Gemeente atau disebut dengan Geementelijke kampongs (Kampung Pemerintah). 

Salah satu bentuk yang paling mudah terlihat dalam proyek tersebut adalah upaya 

perbaikan jalan umum di perkampungan. Hal itu ditunjukan Gambar 2, yang dengan 

jelas memperlihatkan bagaimana kondisi jalan di suatu perkampungan mengalami 

perubahan yang cukup drastis setelah masuk ke dalam proyek Kampung 

Verbetering.  

Gambar 2: Gang Sukamana, Andir Sebelum dan Sesudah Program Perbaikan 

Kampung tahun 1930an (Sumber: Koleksi Twitter @kangope). 
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Hingga tahun 1935, daerah yang mengalami Kampung Verbetering ialah 

Kampung Astanaanyar, Kampung Ciateul, Kampung Cikapundung/Banceuy, 

Kampung Sadang Serang, Kampung Andir, dan Kampung Gempol.53 Salah satu 

perkampungan yang paling sukses melaksanakan Kampong Verbetering ialah 

Kampung Gempol, yang oleh majalah Indie-1935 dianggap cukup berhasil dalam 

meningkatkan kondisi dan kualitas lingkungan hidup penduduknya.54 Sementara 

bagi perkampungan yang tidak berada di bawah administrasi Staads Gemeente, 

cenderung dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri.  

Moderenisasi Kota Bandung yang mulai bergeliat pada awal abad ke 20, 

menciptakan kondisi yang timpang antara daerah sebelah Utara dan wilayah-

wilayah yang berada di Selatan.55 Penduduk bumiputera yang berada di sebelah 

Selatan, sebagian besar bermukim di perkampungan kota yang kumuh dan 

menggantungkan hidupnya sebagai pembantu rumah tangga, pedagang eceran, dan 

pertukangan. Sementara sebagian besar wilayah Utara, sejak awal abad ke 20, telah 

tumbuh dari kota perkebunan kecil lengkap beserta permukiman perdesaannya, 

hingga menjadi kota besar dengan lanskap permukiman kota yang semakin padat. 

Selain itu, Bandung pun kian tumbuh menjadi: 

Kota jajahan besar, modern dengan wilayah kota untuk tempat tinggal 

mewah, boulevard dan taman-taman, sebagai “Parijs van Java”, penuh 

fasilitas pendidikan tinggi, pemerintahan, rekreasi dan hiburan. Kereta api 

cepat dan bandar udara yang perlengkapannya bagus membuat kota ini 

                                                 
53Ibid., hlm. 108. 

54Haryoto Kunto, Semerbak Bunga di Bandung Raya, (Bandung: Granesia, 1986), hlm. 

217. 

55Segregasi spasial ini sebenarnya tidak bersifat absolut. Sebab banyak pula perkampungan 

penduduk bumiputera yang berada di wilayah sebelah Utara. Kebanyakan dari tempat bermukim 

penduduk bumiputera daerah Utara kota, merupakan wilayah baru hasil dari pemindahan 

permukiman penduduk bumiputera baik untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, kawasan 

pemerintahan Hindia Belanda, ataupun untuk permukiman baru bagi bangsa Eropa.   
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nyaman dan mudah dicapai, dan melalui alat-alat telekomunikasi modern 

orang Bandung dapat berkomunikasi dengan Eropa...56 

Namun tidak berselang lama, depresi ekonomi tahun 1930an pun meledak

dan mengguncangkan beberapa negara adidaya, tidak terkecuali  pemerintah 

Kerajaan Belanda. Segera situasi ekonomi-politik di tubuh Kerajaan Belanda pun 

mulai goyah. Hal ini menjadi penanda awal keruntuhan kekuasaan kolonialisme di 

Hindia Belanda. Hingga akhirnya, tidak lama setelah perang dunia ke dua meletus, 

pemerintahan Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 

1942. Setelah itu, wilayah yang kelak disebut dengan Indonesia, resmi berada di 

bawah kekuasaan militer Jepang. Pergeseran kekuasaan ini menjadi tonggak baru 

dalam epos sejarah Indonesia, sekaligus memiliki dampak yang cukup membekas 

dalam hal tata kependudukannya. 

C. Kontrol Politik Jepang atas Perkampungan 

Kekuasaan Jepang di Indonesia, ditandai oleh dua praktik politik yaitu; 

politik mobilisasi dan politik kontrol.57 Salah satu wujud kontrol politik yang 

dilakukan Jepang ialah dengan membuat peraturan yang disebut dengan 

Tonarigumi-stelsel. Peraturan ini merupakan manifestasi dari upaya pengontrolan 

dan teritorialisasi terhadap penduduk perkampungan, baik yang berada di perkotaan 

ataupun yang berada di perdesaan. Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini, 

yakni dalam bentuk pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW). 

                                                 
56Voskuil, op.cit., hlm. 75-76.  

57Kurosawa (1987) dalam Widjaja, op.cit., hlm. 113.  
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Dua perwujudan kontrol Jepang tersebut berada di bawah kekuasaan 

terendah pemerintah kota yang disebut dengan kelurahan atau desa.58 Pada 

mulanya, peraturan tonarigumi diwujudkan dengan mengelompokan rumah tangga 

yang terdiri dari 10 sampai dengan 20 rumah, yang berfungsi sebagai badan 

penyedia tenaga kerja dalam rangka ekspolitasi sumber daya ekonomi dan sebagai 

corong pendukung oprasi militer Jepang.59 

Meski tergolong berjangka waktu pendek, penjajahan oleh Jepang kerap 

dianggap lebih menyengsarakan dibanding penjajahan oleh Belanda. Hal ini terkait 

dengan praktik kerja paksa pada zaman Jepang (Romusha) yang membuat rakyat 

menderita kelaparan. Bahan pokok seperti beras pun langka. Begitupula dengan 

persediaan pakaian bagi rakyat bumiputera. Hingga akhirnya, setelah melewati 

serangkaian perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, bangsa Indonesia pun 

dengan berani menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan proklamasi pada 

tanggal 17 Agustus 1945.  

D. Arus Balik Pengungsi 

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, bangsa ini masih sibuk 

mengonsolidasikan segenap elemen yang pada masa penjajahan, berjuang dengan 

caranya masing-masing. Selain itu, negara yang baru berdiri ini pun masih 

dihinggapi ancaman-ancaman dari luar, terutama dari kolonialisme Belanda yang 

masih berhasrat menguasai Indonesia. Hal ini belum ditambah dengan pergolakan 

                                                 
58Voskuil, op.cit., hlm. 124. 

59Widjaja, op.cit., hlm. 114. 
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dari berbagai daerah yang masuk ke dalam teritori Indonesia. Kenyataan ini 

menyiratkan satu pesan bahwa Republik Indonesia belum sepenuhnya stabil.  

Gambar 3: Para pengungsi agresi militer di Dayeuhkolot, Bandung pada tahun 1947

(Sumber: gahetNa.nl). 

Salah satu peristiwa pada masa awal kemerdekaan, atau yang lebih lazim 

disebut dengan era revolusi fisik (1945-1950) ialah peristiwa Bandung Lautan Api. 

Dalam peristiwa ini, rakyat Bandung melakukan tindakan membumihanguskan 

kota beserta perkampungannya. Setelah itu, sebagian besar penduduk memutuskan 

mengungsi dan mulai bergerak ke arah Selatan kota dengan berjalan kaki. Gambar 

3 menunjukan bahwa; banyak dari para pengungsi yang hanya membawa 

perbekalan seadanya dan berjalan gontai tanpa tujuan. Beberapa dari mereka 

bahkan ada yang melanjutkan perjalanan pengungsiannya hingga ke daerah Garut, 

Tasikmalaya, sampai dengan ke Yogyakarta. Tidak heran, saat itu jumlah penduduk 

Kota Bandung pun menurun secara drastis dari berjumlah 433.281 jiwa pada tahun 
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1945, hingga hanya tersisa sekitar 100.000 jiwa pada saat peristiwa Bandung 

Lautan Api sedang berkecamuk.60 

Gambar 4: Persebaran Perkampungan di Kota Bandung Pada Tahun 1946  

(Sumber: colonialarchitecture.eu) 

Setelah Bandung dirasa aman, rakyat yang memilih mengungsi keluar 

Bandung pun secara berangsur-angsur kembali memasuki kota. Hal tersebut dapat 

dilihat dari Gambar 4 yang menunjukan bahwa kampung-kota (detail gambar 

berwarna cokelat muda) mulai kembali menyebar di segala penjuru Kota Bandung. 

                                                 
60Sapria, op.cit., hlm. 20.  
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Beberapa dari perkampungan kota tersebut dikelilingi oleh sawah (detail gambar 

berwarna biru muda), ladang (detail gambar berwarna putih), ataupun lahan terbuka 

lainnya. Sementara beberapa perkampungan lain mulai berdempetan dengan area 

kota yang telah terbangun (detail gambar berwarna cokelat tua). Banyak dari 

perkampungan tersebut yang berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. 

Penghuninya pun merupakan orang-orang yang kembali ke kota dan mulai 

membangun kembali rumahnya menggunakan sisa-sisa bangunan rumah lainnya 

dan ada pula yang membangun rumah sejak awal dengan harta kekayaan yang tidak 

seberapa.61 Kondisi perpolitikan nasional yang belum stabil, berdampak secara 

tidak langsung terhadap perkampungan yang ada di Bandung. Perkampungan baru 

mulai mendapat perhatian pemerintah ketika Indonesia, tengah memasuki fase 

Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. 

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), wilayah Jawa Barat beralih 

menjadi negara bagian yang disebut dengan Negara Pasundan, dengan Bandung 

sebagai ibukotanya. Pada masa ini pernah dilakukan program perbaikan kampung 

yang berada di Bandung Selatan, sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

membangun kembali bagian-bagian kota yang rusak selama perang revolusi fisik. 

Program perbaikan ini dilaksanakan antara tahun 1948-1949 dengan menelan biaya 

sebesar f 500.000.62  

Selain itu, pada era Negara Pasundan, wilayah Kota Bandung juga 

mengalami perluasan wilayah yang cukup signifikan. Hal tersebut terkait dengan 

kebutuhan ruang untuk mengakomodasi laju pertambahan penduduk yang semakin 

                                                 
61Sitaresmi, Ratnaayu Dkk, Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk 

Kedaulatan, Bandung: Pustaka Madani, 2002. Hlm. 147-151. 

62Widjaja, Loc.cit. 
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tinggi dan kebutuhan infrastruktur bagi penunjang ekonomi kota. Tidak heran, 

seperti yang ditunjukan Tabel 3, perluasan wilayah membuat Bandung sedikit 

bernafas lega karena presentase wilayah terbangun pun kembali mengecil. Namun 

dampak lain dari hal ini adalah teritorialisasi perkampungan yang sebelumnya 

merupakan perkampungan otonom yang bercorak perdesaan (di luar wilayah 

Bandung), menjadi perkampungan kota yang terintegrasi secara langsung dengan 

struktur sosio-budaya kehidupan urban. 

Tabel 3: Perkembangan Luas Kota Bandung dan Luas Daerah Terbangun Tahun 

1906-1950 (Sumber: Kunto, 1986). 

Ketidakstabilan politik pada awal Kemerdekaan Indonesia, semakin terlihat 

ketika berbagai daerah mulai memberontak terhadap pemerintahan nasional. Salah 

satu yang cukup besar dan bertahan lama ialah upaya mendirikan negara Islam. 

Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan panji DI/TII. Disinyalir, wilayah 

pedalaman Jawa Barat merupakan salah satu basis terbesarnya. Meskipun ini 

merupakan gerakan politik, namun hal tersebut berdampak pula dalam hal 

Tahun Luas Areal 

Kota (ha) 

Luas Daerah 

Terbangun (ha) 

Presentase (%) 

1906 1.922 240 12,48 

1911 2.150 300 13,95 

1916 2.150 380 17,67 

1921 2.853 850 29,79 

1926 2.853 1.050 36,80 

1931 2.853 1.300 45,56 

1950 8.098 1.900 23,34 
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perpindahan penduduk secara besar-besaran ke wilayah Kota Bandung, serta 

memiliki signifikansinya dalam persoalan permukiman. Realita semacam itu 

sempat terekam dalam memoar yang ditulis oleh Us Tiarsa R: 

...Ditenget-tenget dinu buku cacah teh, bet aya ratusan warga anyar teh. 

Ceuk bapa, eta nu dalaptar teh lolobana ti Tasik pangpangna ti pilemburan 

bawahan Ciawi. Aya eta ge nu ti Garut, malah nu deukeut ge aya nyaeta ti 

Ciparay, Manggahang, jeung Dayeuhkolot. 

Bet panasaran, naon sababna jalma ti pilemburan daratang ka kota? 

Ditanyakeun ka bapa teh, cenah, eta teh nu ngarungsi ti lembur sarieuneun 

ku gerombolan DI/TII...63  

Seperti yang ditulis oleh Us Tiarsa, selama gerakan politik Kartosuwiryo 

berlangsung, banyak dari masyarakat pedalaman di kota/kabupaten sekitar 

Bandung yang merasa terganggu hingga memutuskan untuk mengungsi. 

Kebanyakan dari mereka mengungsi ke Bandung, terutama karena Bandung 

dianggap memiliki jaminan keamanan yang lebih baik. Selain itu, Kota Bandung 

pun dipersepsikan sebagai kota yang menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. 

Seperti yang dapat dilihat dari Tabel 4, terjadi lonjakan penduduk yang cukup 

signifikan selama berlangsungnya petualangan politik DI/TII. Hingga akhirnya, 

sebagian besar para pengungsi pun mulai bermukim di lahan-lahan kosong, ataupun 

bermukim di perkampungan lama yang telah ada sebelumnya. Satu perkampungan 

baru yang muncul akibat gelombang pengungsian pada tahun 1950-an ialah 

Kampung Bagusrangin.64  

                                                 
63Terjemahan bebas dari saya: ... ditelisik dari buku cacah jiwa, tiba-tiba kok banyak warga 

baru. Menurut bapa, mereka yang mendaftar kebanyakan berasal dari daerah Tasik terutama di 

perkampungan sekitar Ciawi. Ada pula dari Garut, bahkan dari daerah yang dekat (Bandung) pun 

ada yaitu dari daerah Ciparay, Manggahang, dan Dayeuhkolot. Semakin penasaran, apa penyebab 

banyaknya orang-orang dari perkampungan/perdesaan berdatangan ke kota? Ditanyakan ke bapa, 

menurutnya, mereka itu merupkan orang-orang perdesaan yang mengungsi akibat takut terhadap 

gerombolan DI/TII. Selengkapnya lihat  Us Tiarsa R, Basa Bandung Halimunan: Bandung Taun 

1950-1960-an, (Bandung:Kiblat, 2001) hlm. 39.  

64Widjaja, op.cit., hlm. 121.  
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Tahun Jumlah Penduduk 

1940 224.717 

1942 236.718 

1952 659.973 

1959 986.880 

1960 1.028.245 

1961 973.000 

1965 1.058.000 

Tabel 4: Penduduk Bandung Tahun 1940-1965 (Sumber: Data diolah dari BPS Jawa 

Barat, 1972 dan Sapria, 1970). 

Setelah kemerdekaan, kondisi sosial-politik-ekonomi yang belum stabil 

membuat persoalan perpindahan penduduk dan ketersediaan permukiman baru 

(yang layak) menjadi satu dari sekian masalah yang perlu segera diselesaikan. 

Oleh sebab itu, pada tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 1950, bertempat di 

Bandung, terselenggara “Kongres Perumahan Rakyat Sehat”. Dalam kongres

tersebut Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa: “

................................................................................................perumahan rakyat kita

menunjukan ketertinggalan yang besar, dan sebagian rakyat masih menempati 

rumah yang tidak layak bagi bangsa yang merdeka…”.65  

Pernyataan Muhammad Hatta di atas dapat dibenarkan, sebab, dalam konteks 

Bandung misalnya, pasca menguatnya tensi politik akibat aktivitas DI/TII, terjadi 

semacam gelombang perpindahan penduduk yang cukup besar ke Kota Bandung. 

Mereka yang memutuskan pindah ke Bandung, sebagian besar bermukim 

                                                 
65Aca Sugandhy, “Penataan Ruang Wilayah, Daerah, dan Kota”, dalam Prisma Mei 1986

(hlm. 3-4). 
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secara liar dan mengisi lahan-lahan kota yang kosong. Selain itu, ada pula yang 

bermukim di rumah petak sewaan yang jauh dari kata layak. Hal tersebut 

digambarkan secara menarik dalam memoar yang ditulis Us Tiarsa: 

Mun ngasruk ka pilemburan di jero Kota Bandung, babari pisan 

manggihan urang Bandung nu hirupna sangsara teh. Prah harita mah, 

rayat nu ukur nyangkewok, nyewa kamar bari sagala rupa didinya. Sare, 

dahar, ngobrol teh didinya, dina kamar sagowok, di amparan samak. 

Bilikna sakuriling bungking disaput ku kertas koran atawa keretas bungkus 

buku. Minangka dapurna, di gigireun lawang, dipindingan ku seng atawa 

papan urut peti. Eta teh sisi jalan nu tara towong ku nu ngaliwat. 

Imah petak sewaan teh harita mah loba pisan. Panggegekna mah di 

Cicadas, Pagarsih, jeung Tegallega...66 

Setelah iklim politik mulai terkendali, terutama ketika Presiden Soekarno 

mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin, Kota Bandung mulai didorong untuk 

menampilkan moderenitas kotanya. Aneka proyek ambisius dan komersil, mulai 

menjamur di Kota Bandung. Bersamaan dengan itu, jumlah penduduk pun terus 

meningkat dan jumlah permukiman juga bertambah pesat. Banyak dari lahan kota 

yang mulai dikuasai oleh elit Indonesia. Meskipun sempat diberlakukan Undang-

Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA 1960), hal itu tidak menyelesaikan 

persoalan tanah di perkotaan secara signifikan. Banyak dari warga yang tetap 

tinggal di perkampungan tanpa memiliki status lahan yang jelas. Kelak, 

perkampungan itulah yang disebut dengan perkampungan informal. Mereka jauh 

dari akses pelayanan kota, sehingga kerap dilabeli sebagai perkampungan kumuh. 

                                                 
66Terjemahan bebas dari saya: Jika menyempatkan berkunjung ke perkampungan di dalam 

Kota Bandung, mudah sekali ditemukan orang Bandung yang hidupnya sengsara. Apalagi saat itu, 

rakyat kecil, menyewa kamar sembari segala sesuatunya dilakukan di sana. Tidur, makan, 

berbincang-bincang hanya di sana, di sepetak ruangan kamar, beralaskan tikar. Sekeliling 

dindingnya hanya dibalut oleh kertas koran atau kertas pembungkus buku. Sementara dapurnya, di 

samping pintu, dibatasi oleh seng atau papan bekas peti. Kamar itu terletak di sisi jalan yang selalu 

dilewati orang-orang. Rumah petak sewaan tersebut terbilang sangat banyak jumlahnya. Terutama 

di daerah Cicadas, Pagarsih, dan Tegalega. Lihat Tiarsa, op.cit., hlm. 45.    
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Pada awal tahun 1960an juga ditandai oleh pergeseran politik dari 

Pemerintahan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pergantian kekuasaan ini 

ditandai oleh satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia yakni: Gerakan 

30 September 1965. Kekacauan politik dan jatuhnya ribuan korban yang tidak 

bersalah, menguar di berbagai daerah. Krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu 

juga semakin memperkeruh suasana. Situasi tersebut baru berakhir ketika Presiden 

Soeharto mulai mengambil kekuasaan. Namun hal tersebut tidak dibayar secara 

gratis. Ada harga yang perlu dikeluarkan, salah satunya adalah menguatnya 

kekuatan militer yang terjadi di segala sektor. Selain itu, pergantian pucuk pimpinan 

negara juga berdampak dalam pertumbuhan kota yang bergerak semakin modern 

dan kapitalistik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada tahun 1980an, Kota Bandung telah tumbuh menjadi kota metropolitan 

dengan moderenisasi di segala sektor sebagai ciri utamanya. Kondisi tersebut 

mendorong pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Selain karena 

geliat ekonomi yang mulai tumbuh, beberapa peristiwa politik seperti Bandung 

Lautan Api dan aktivitas politik DI/TII juga turut menjadi penyebab arus urbanisasi 

ke dalam kota. Para pendatang yang menggantungkan hidupnya di Kota Bandung, 

sebagian besar berasal dari perdesaan yang ada di wilayah Priangan. Meski 

demikian, ada pula para pendatang yang berasal dari luar wilayah Bandung yang 

kemudian, membentuk wilayah permukiman sendiri berdasarkan tempat dari mana 

ia berasal.  

Dalam arus urbanisasi kota, tidak semua pendatang mendapatkan tempat 

yang layak untuk bermukim. Banyak dari mereka yang hanya bertempat tinggal di 

bangunan sederhana, bahkan ada pula yang terpaksa bermukim di tanah kuburan. 

Di samping itu, para pendatang yang menyerbu Kota Bandung pun hadir dengan 

bekal yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka bukan orang-orang yang 

memiliki keahlian yang sesuai dengan logika ekonomi perkotaan. Oleh sebab itu, 

mereka kebanyakan terserap ke dalam ekonomi informal seperti pedagang asongan, 

tukang beca, kuli bangunan, dan pemilik kios sederhana. Dari segi pendapatan pun 

mereka sebenarnya cukup pas-pasan. Sehingga tidak banyak dari mereka yang 

mengalokasikan dana untuk memperbaiki rumahnya agar lebih layak. Tidak heran 

80 
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jika sebagian besar dari mereka, justru bermukim berdempet-dempet di 

perkampungan kota. Di tempat itulah mereka menjalani kehidupan sehari-hari, di 

tengah deru nafas kota yang sedang bersolek untuk menjadi Kota Metropolitan. 

Meskipun Kota Bandung terus memperbaharui masterplan kotanya sejak 

tahun 1965-1985, hal tersebut tidak berdampak secara signifikan dalam persoalan 

permukiman. Warisan segregasi sosio-spasial kolonialisme Belanda pun tidak 

sepenuhnya terhapus. Fenomena yang terjadi justru bertumbuhnya bentuk segregasi 

spasial baru antara permukiman modern (perumahan) dengan perkampungan kota. 

Hal tersebut tampak jelas pasca maraknya pembangunan perumahan swasta pada 

tahun 1970an. Dalam hal ini, keberadaan perumahan swasta tidak lain adalah 

produk dari mencuatnya metropolitanisasi kota yang menempatkan ruang kota 

sebagai suatu komoditi.  

Bersamaan dengan itu, tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi juga 

membuat pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan perumahan bagi 

kalangan menengah ke bawah. Inisiatif pemerintah tersebut mewujud dalam 

pembangunan Perumnas. Di Kota Bandung sendiri, model perumahan seperti itu 

dibangun di banyak tempat. Meski demikian, program tersebut tetap tidak bisa 

diakses oleh masyarakat dari lapisan paling bawah. Akhirnya masyarakat miskin 

perkotaan pun tetap bermukim di perkampungan yang kian hari kian padat. Bahkan 

tidak hanya itu, kepadatan perkampungan pun dibarengi dengan minimnya akses 

terhadap fasilitas umum. Di beberapa titik bahkan dibarengi dengan lingkungan 

permukiman yang oleh kaca mata kelas memengah, dilabeli dengan sebutan 

permukiman kumuh. 
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Dalam kasus permukiman kumuh, pemerintah pun tidak tinggal diam untuk 

menanggulanginya. Aneka proyek perbaikan kampung pun marak dilaksanakan 

pada era tahun 1970-1980an. Hal ini tidak terlepas dari hasrat pemerintah kota 

untuk ‘meremajakan’ wajah kotanya. Apalagi dalam kondisi iklim perencanaan 

kota yang sedang diarahkan menuju kota metropolitan, maka keberadaan suatu 

perkampungan yang kumuh kerap dianggap sebagai beban dari kota itu sendiri. 

Logika semacam inilah yang mewarnai perkampungan kota di Bandung pada tahun 

1980an. Di Bandung sendiri, setidaknya tercatat beberapa lokasi perkampungan 

yang masuk ke dalam target perbaikan kampung. Beberapa diantaranya adalah 

Babakan Surabaya, Nyengseret, dan Padasuka. 

Meski demikian, upaya untuk memperbaiki lingkungan perkampungan 

pun sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Di beberapa titik, usaha 

untuk memperbaiki lingkungan perkampungan juga hadir melalui inisiatif 

masyarakat. Sebagian besar proyek swadaya masyarakat tersebut, didanai dari hasil 

sumbangan sukarela masyarakat seperti yang terjadi di daerah Cicendo. Dalam hal 

ini, berbeda dengan proyek perbaikan kampung yang diinisiasi oleh pemerintah, 

proyek swadaya yang diinisiasi oleh masyarakat cenderung lebih mampu untuk 

menciptakan tanggungjawab di antara warga untuk menjaga lingkungan 

perkampungan tempat di mana ia bermukim. Kondisi demikian hanya mungkin 

terjadi jika sebuah program atau proyek memang melibatkan masyarakat sejak 

dalam perencanaan.  

Dengan lebih memfokuskan pada aspek fisik, proyek perbaikan 

perkampungan yang diinisiasi pemerintah pun tidak menghasilkan dampak yang 

signifikan. Kondisi sosio-ekonomi penduduk kampung-kota tetap tidak berubah 
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secara drastis. Mereka tetap menjadi lapisan paling bawah dalam hierarki penghuni 

kota. Di samping itu, oleh karena kepemilikan modal yang amat terbatas, mereka 

pun kalah telak dalam serangkaian perebutan ruang kota. Bahkan tidak hanya dalam 

hal berebut ruang fisik kota, penduduk perkampungan kota juga kalah dalam 

perebutan wacana terkait estetika kota. Hal ini nampak jelas dalam kasus banjir di 

Kota Bandung.  

Meskipun banjir tidak hanya disebabkan oleh keberadaan perkampungan 

kota yang berjejer di tepian sungai, namun dalam wacana yang berkembang di 

masyarakat, terutama yang direpresentasikan oleh pemberitaan di surat kabar, 

perkampungan kota tetap dianggap sebagai biang dari persoalan banjir. Konstruksi 

semacam itu tidak hanya mengandung konotasi yang buruk, namun juga membawa 

implikasi politik bagi keberadaan perkampungan kota. Sebab, melalui wacana 

semacam itulah kemudian stigma buruk terhadap perkampungan kota bermula. 

Bahkan melebar hingga ke citra sebagai permukiman kumuh yang sangat tidak 

layak untuk dihuni.  

Oleh karena stigma permukiman kumuh pula, maka pemerintah seolah 

mendapat justifikasi untuk melangsungkan pendisiplinan fisik perkampungan 

melalui apa yang dinamakan program perbaikan kampung. Maka dalam konteks 

ini, program perbaikan kampung merupakan produk kemenangan pihak yang 

berkuasa (pemerintah) dalam tarik-menarik perebutan wacana tentang estetika kota, 

sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari upaya ‘peremajaan’ lingkungan

perkampungan guna menyongsong hasrat menjadikan Bandung sebagai Kota 

Metropolitan yang serba moderen.   
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