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BAB I

PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang dan Permasalahan
1
Perkembangan kota diindikasikan oleh perkembangan baik pada aspek-aspek fisik maupun nonfisik. Secara fisik, kemajuan kota dapat dilihat pada perubahan tata ruang kota yang meliputi berbagai elemen seperti pusat pemerintahan, pemukiman penduduk, pasar, tempat ibadah, tempat rekreasi, penjara, gedung, pabrik, dan monumen. Tata ruang kota disusun sesuai dengan sifat kota dan kebutuhan warganya, sehingga penataan ruang kota pada masa kolonial sebagai kota bentukan Belanda akan berbeda dari tata ruang kota pada masa Indonesia merdeka. Tata ruang kota di Indonesia pada masa kolonial terlihat kompleks dengan adanya perumahan, perkantoran, perusahaan, pabrik, gedung militer, dan gedung-gedung dengan berbagai fungsi yang dibangun dan didisain sesuai dengan standar negara Barat. Struktur keruangan kota pada masa kolonial juga ditandai dengan pembagian bentuk-bentuk penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan karakter suatu kota. 
	Perkembangan nonfisik kota ditandai dengan kemunculan kelas-kelas baru dalam masyarakat yang sama sekali lepas dari pertanian. Kelas-kelas baru dalam masyarakat ini biasanya muncul dari sektor industri dengan ciri yang sama sekali berbeda dari kelas sosial lain, karena adanya ketergantungan terhadap penanam modal, terutama investor asing. Perkembangan nonfisik masyarakat kota berkaitan dengan bidang pekerjaan yang ditandai dengan lepasnya unsur-unsur masyarakat tradisional atau budaya pedesaan dan keterikatan terhadap dana. Indikasi lain yang menunjukan perkembangan masyarakat kota adalah kemunculan golongan terpelajar, dan golongan pekerja.
Elemen-elemen fisik dan nonfisik yang memperlihatkan perkembangan suatu kota dapat dilihat sebagai simbol-simbol modernitas kota yang bersangkutan. Konfigurasi simbol-simbol itu merupakan produk ekspresi kreatif masyarakat kota dan sekaligus merefleksikan gambaran dan permasalahan yang mereka hadapi dan harapan di masa depan.
Menurut Soekarno, setelah merdeka bangsa Indonesia dihadapkan pada pencarian jati diri bangsa yang telah pudar akibat penjajahan yang cukup panjang. Budaya bangsa Indonesia pascakemerdekaan 1945 adalah budaya feodal warisan kompeni Belanda, yang membuat pola hidup rakyat dan watak bangsa Indonesia menjadi ke-Belanda-an. Bangsa Indonesia perlu disadarkan bahwa kemerdekaan telah tercapai tanpa suatu tekanan apa pun dari pihak asing, sehingga Indonesia juga harus membangun budaya yang mandiri, yaitu budaya nasional Indonesia.
	Setelah Indonesia merdeka, corak ke-Belanda-an itu harus dihilangkan dan digantikan dengan corak ke-Indonesia-an. Seperti dikatakan Prijono: “De cultuur van een tijdperk is altijd de cultuur van de heersende klasse”, kebudayaan dari suatu zaman adalah kebudayaan dari kelas yang berkuasa. Apabila yang berkuasa itu kelas feodal maka kebudayaan dari zaman itu adalah kebudayaan yang bercorak feodal, gaya hidup ke-Barat-an, dan gedung-gedung ke-Barat-an. Pada zaman Hindu, corak kebudayaan kita ke-Hindu-an, cara melukis kita menjadi ke-Hindu-an, karya sastra kita ke-Hindu-an, dan kesenangan-kesenangan sehari-hari adalah ke-Hindu-an. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan menjadi serba ke-Hindu-an.
	Untuk menampilkan budaya Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri diperlukan simbol-simbol baru untuk menggantikan simbol-simbol kolonial. Di kota Jakarta, misalnya, simbol-simbol kolonial masih banyak dijumpai pada awal kemerdekaan Indonesia dan sebagai akibatnya Jakarta tetap mempunyai citra sebagai kota kolonial. Salah satu cara untuk mengubah citra kolonial yang melekat pada kota Jakarta adalah dengan menghancurkan simbol-simbol kolonial yang ada untuk kemudian digantikan dengan simbol-simbol yang bertemakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Monumen dan patung yang dibangun berdasarkan tema itu di antaranya adalah: Monumen Nasional, Patung Pangeran Diponegoro, Patung Selamat Datang, Patung Pembebasan Irian Barat, Patung Dirgantara, Patung Pemuda Membangun, Patung Pahlawan, Patung Bahari, Monumen Pancasila Sakti, dan Monumen Gadjah Mada. Salah satu simbol yang paling fenomenal adalah Monumen Nasional. Monumen Nasional merupakan “pemadatan” dari gagasan tentang penentangan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, sehingga monumen itu memiliki makna yang dalam bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bila membicarakan simbol-simbol tersebut maka tidak akan terlepas dari peran penting Edhi Sunarso, seorang seniman Yogyakarta, yang mempunyai dedikasi tinggi dalam menciptakan berbagai monumen dan patung sebagai simbol di Indonesia atas perintah Soekarno. 
Monumen Nasional didesain untuk dapat bertahan selama ribuan tahun berdasarkan pemikiran agar nilai-nilai yang terkandung dalam monumen tersebut dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus. Oleh karena itu, pembangunan monumen tersebut ditekankan pada misi untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah perjuangan bangsa yang divisualisasikan dalam bentuk bagian-bagian Monumen Nasional seperti tugu, lidah api, diorama, dan simbol negara. Selain menggunakan sarana berupa unsur-unsur fisik, usaha pelestarian dan transmisi nilai-nilai perjuangan bangsa juga dilakukan melalui penerapan sistem manajemen Monumen Nasional. Dengan cara itu baik pemerintah maupun masyarakat dapat meningkatkan apresiasi dan melakukan upaya-upaya pelestarian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Monumen Nasional. 
Pendirian Monumen Nasional di kota Jakarta terjadi melalui proses yang cukup panjang. Monumen Nasional dibuat berdasarkan ide yang muncul dari Soekarno. Soekarno ingin melestarikan nilai-nilai perjuangan dan memberikan kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia melalui sebuah tugu yang diberi nama Monumen Nasional. Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 1964 Monumen Nasional kemudian digunakan sebagai simbol kota Jakarta sampai sekarang. Skripsi ini bertujuan membahas tentang Monumen Nasional, untuk memfokuskan permasalahan dalam skripsi ini akan dijawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut.
1.	Bagaimana awal kemunculan ide pembangunan Monumen Nasional oleh Soekarno, dan realisasi pembangunan Monumen Nasional yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Monumen Nasional?
2.	Apakah makna yang terkandung dalam Monumen Nasional sebagai simbol nasional?
3.	Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran Monumen Nasional dari simbol nasional menjadi simbol kota Jakarta? Apakah pergeseran itu juga diikuti dengan pergeseran makna?



B. Ruang Lingkup Kajian 
Penentuan ruang lingkup dalam kajian sejarah selain didasarkan pada pertimbangan praktis, antara lain ketersediaan sumber yang memungkinkan suatu topik untuk dikaji, juga didasarkan pada pertimbangan metodologis. Berkaitan dengan hal itu, kajian tentang “Monumen Nasional: dari Simbol Nasional ke Simbol Kota Jakarta Tahun 1953-1975” dalam skripsi ini dibatasi oleh tiga ruang lingkup, yaitu ruang lingkup spasial, temporal, dan keilmuan.

1. Ruang Lingkup Spasial 
Lingkup spasial skripsi ini adalah wilayah Jakarta. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Monumen Nasional terdapat di Taman Medan Merdeka yang berada di wilayah Jakarta. Taman Medan Merdeka (Lapangan Monumen Nasional) merupakan tempat terjadinya peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Taman Medan Merdeka merupakan wilayah konsentris pembangunan kota Jakarta.



2. Ruang Lingkup Temporal
Ruang lingkup temporal kajian ini adalah antara tahun 1953 hingga tahun 1975. Tahun 1953 dipilih sebagai awal penulisan, karena pada tahun ini muncul ide dari Soekarno untuk mendirikan simbol untuk Indonesia. Projek pembangunan Monumen Nasional dimulai tahun 1961 dan selesai pada tahun 1972 yang ditandai dengan pembukaan Monumen Nasional untuk umum. Sementara itu tahun 1975 dipilih sebagai batas akhir kajian, karena muncul banyak perubahan seiring dengan perkembangan di kawasan Monumen Nasional. Di samping itu Monumen Nasional pada saat itu telah dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta dan lebih difungsikan sebagai objek pariwisata. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap Monumen Nasional akan mempengaruhi pemaknaan terhadap Monumen Nasional. Meskipun kajian ini dibatasi oleh lingkup temporal yang telah ditetapkan di atas, namun pembahasan sangat mungkin mencakup pula peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar batas temporal itu, sebab dalam penulisan sejarah setiap kejadian mempunyai keterkaitan antara masa lampau yang terjalin dengan masa depan.



3. Ruang Lingkup Keilmuan
Skripsi ini dapat dimasukkan ke dalam kategori sejarah kota. Permasalahan yang dapat dikaji dalam sejarah kota sebenarnya sangat luas, sehingga kadang-kadang muncul kebingungan mengenai apa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam sejarah kota. Dari satu sisi sejarah kota dapat dimasukkan ke dalam sejarah lokal, tetapi di sisi yang lain dapat dimasukkan pula ke dalam sejarah lainnya, seperti sejarah ekonomi, politik, atau demografi. Penulis berpendapat bahwa skripsi ini  termasuk dalam kajian sejarah kota dan sekaligus sejarah lokal. Klasifikasi sebagai sejarah kota dalam skripsi ini didasarkan pada pembahasan yang difokuskan pada simbolisme perkotaan (urban symbolism). Sementara itu sebagai sejarah lokal skripsi ini berisi kisah masa lampau yang berada pada lingkup geografis terbatas. Simbol-simbol perkotaan yang dikaji dalam skripsi ini, khususnya Monumen Nasional, pada dasarnya merupakan simbolisasi eksistensi Indonesia. Keberadaan sebuah tugu yang bersifat arkais ternyata dapat memainkan peranannya sebagai simbol bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah simbol yang menjadi kebanggaan setiap negara di belahan dunia mana pun. Keberadaan Monumen Nasional diharapkan mampu menggantikan simbol-simbol kota Jakarta dari masa kolonial Belanda.



C. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa buku yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini, sehingga buku-buku itu perlu ditinjau. Buku pertama adalah Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya hasil karya Wijanarka setebal 171 halaman. Buku ini sangat relevan bagi penulisan skripsi ini, karena dalam buku ini banyak dikaji tentang simbol-simbol yang diciptakan oleh Soekarno khususnya di kota Palangkaraya.  Dalam buku ini Wijanarka menyatakan adanya koneksi imajiner antara disain kota Palangkaraya dengan kota Jakarta. Menurutnya, apa yang dibangun oleh Soekarno di Jakarta adalah apa yang sebelumnya akan dibangun di Palangkaraya. Koneksi imajiner di antara kedua kota itu tercermin dalam pembangunan Lapangan Bundaran Besar di Palangkaraya dengan Lapangan Monumen Nasional di Jakarta. Soekarno juga pernah berkeinginan untuk membangun Palangkaraya sebagai ibukota negara Republik Indonesia, karena sepanjang sejarah perjalanannya Indonesia belum pernah “membuat” kota sendiri. Hal yang dijadikan pertimbangan penting untuk menjadikan Jakarta sebagai ibukota Indonesia tidak lain adalah nilai-nilai sejarah yang dimiliki kota Jakarta.  Semua kota yang kini ada di Indonesia merupakan warisan kolonial yang sudah tertata sedemikian rupa, sehingga pemerintah Indonesia “hanya” meneruskan saja walaupun harus dengan mengubah tatanan kota di sana-sini dan mengganti simbol-simbol kolonial dengan simbol-simbol khas Indonesia. Kelebihan lain buku ini adalah banyak terdapat gambar-gambar untuk mendukung deskripsi. Gambar-gambar itu dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami isi buku. Gambar-gambar yang terdapat dalam buku itu juga relevan dan dapat digunakan untuk kepentingan skripsi ini.
Buku kedua adalah hasil karya Farabi Fakih dengan judul Membayangkan Ibukota Jakarta di Bawah Soekarno. Buku setebal 205 halaman ini mengkaji ambisi Soekarno untuk membangun Jakarta sebagai kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung megah, yang dikenal dengan projek “mercusuar”. Projek “mercusuar” dapat ditafsirkan sebagai usaha menutupi kondisi kehidupan penduduk miskin yang banyak terdapat di Jakarta. Soekarno berpendapat bahwa sebuah kota identik dengan gedung-gedung megah. Buku ini tidak mengupas pribadi atau glorifikasi Soekarno atau pun sisi kemanusiaanya, tetapi lebih pada ide atau gagasan Soekarno dalam meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional. Soekarno adalah orang yang paling berperan dalam menentukan wajah kota Jakarta. Kekuatannya untuk menciptakan pandangan visual yang baru pada masyarakat Indonesia dengan menghilangkan unsur-unsur feodalisme peninggalan penjajah telah direalisasikan dalam projek-projek pembangunan yang dirancangnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa buku ini sangat relevan dengan kajian tentang Monumen Nasional, karena di dalamnya terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan.
	Buku ketiga berjudul Bung Karno Sang Arsitek Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior, Kria, Simbol, Mode Busana dan Teks Pidato 1926-1965. Buku setebal 367 halaman ini merupakan hasil karya Yuke Ardhiati yang diangkat dari disertasinya yang berjudul “Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior dan Kria Sumbangan Soekarno di Indonesia 1926-1965: Kajian Mentalite Arsitek Seorang Negarawan”. Buku ini mengungkap pemikiran Soekarno melalui karya arsitekturnya dengan banyak latar belakang budaya dan bagaimana peranan Soekarno dalam perkembangan arsitektur di Indonesia. Buku ini tidak menampilkan kehidupan politik Soekarno sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, tetapi Soekarno sebagai arsitek dan karya-karya arsitekturnya. Berdasarkan hal itu Yuke Ardhiati berpendapat bahwa Soekarno layak mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung dan pengakuan sebagai arsitek yang membawa perubahan besar dalam dunia rancang bangun Indonesia dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Buku ini relevan dengan penulisan skripsi ini, karena di dalam buku ini banyak dibahas karya-karya arsitektur Soekarno dan kajian tentang semiotika yang juga diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Buku yang ditulis Yuke Ardhiati ini selain semakin memperkaya sejarah arsitektur dan kekriyaan juga sangat dianjurkan untuk dipelajari oleh arsitektur-arsitektur muda agar tidak takut dalam menuangkan ide-idenya.
Kelebihan buku ini terletak pada keberanian penulis dalam menampilkan Soekarno sebagai seorang pencetus ide-ide cemerlang dalam dunia arsitektur baik itu tata ruang kota, kriya, mode pakaian, simbol, bahkan teks pidato-pidatonya. Buku ini dapat dikatakan istimewa, karena di antara buku-buku yang mengangkat kehidupan politik Soekarno dengan segala pemikirannya yang cemerlang, tidak satu pun yang membicarakan peran Soekarno dalam bidang seni dan budaya yang dituangkan dalam ide-ide pembangunan yang monumental. Buku ini sulit ditemukan kekurangannya, karena sebelumnya buku ini merupakan disertasi yang tentunya telah melalui proses pengujian oleh ahli-ahli yang kompeten.  

D. Pendekatan
Dalam penelitian dan penulisan sejarah diperlukan pendekatan-pendekatan dari ilmu sosial yang relevan untuk menganalisis dan menjelaskan aspek-aspek yang membentuk peristiwa masa lampau. Penggambaran mengenai suatu peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh sejarawan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat penggambaran atau deskripsi sejarah adalah penyaringan data yang dilakukan melalui seleksi dengan menggunakan konsep-konsep tertentu.
Penggunaan pendekatan memungkinkan penulis sejarah mampu mengaji suatu permasalahan dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi akan dikaji lebih mendalam mengenai kemunduran atau pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau pertumbuhan ekonomi, pelaku ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Begitu juga dengan aspek kebudayaan yang mengaji unsur-unsur dalam suatu budaya yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini penting untuk mengaji Monumen Nasional secara mendalam.
Soerjono Soekanto mendefinisikan perkembangan sebagai proses evolusi melalui berbagai taraf diferensiasi. Proses ini mencakup transformasi dari homogen ke heterogen. Perkembangan sebagai suatu hasil tindakan manusia tidak terlepas dari konsep pembangunan. Pembangunan merupakan perencanaan yang disusun secara sengaja guna menggerakkan kekuatan yang terdapat dalam masyarakat menuju kearah pertumbuhan dan perubahan. Perkembangan kota Jakarta bergerak dari kota yang penuh rawa  menjadi kota metropolitan yang dipenuhi bangunan megalomanik.
Citra kota Jakarta sebagai kota moderen tercermin dari arsitektur dan wujud fisiknya. Jakarta pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan untuk “menghapus” jejak sejarah kolonial. Peran Soekarno terhadap pembangunan Jakarta pada era 1960-an sangat besar, paling tidak terdapat tujuh monumen dibangun di Jakarta pada masa itu yang memberikan perubahan citra kota Jakarta dari kota kolonial menjadi ibukota Indonesia sekaligus sebagai bentuk simbol keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
Pendekatan dengan teori-teori ekonomi pembangunan banyak dilakukan untuk penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan pada masyarakat dunia ketiga. Secara umum terdapat beberapa teori pembangunan, salah satunya yang disebut dengan teori modernisasi. Inti dari teori modernisasi adalah usaha pembangunan institusional (perekayasaan struktur sosial melalui pembentukan institusi-institusi baru) dan pembangunan mentalitas manusia (perekayasaan kultural). 
Secara garis besar pembangunan di Indonesia mengandung beberapa tingkat pengambilan keputusan, yaitu: penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Monumen Nasional secara keseluruhan telah memenuhi tiga tingkatan pengambilan keputusan tersebut. Tujuan pembangunan Monumen Nasional seperti yang dikatakan Soekarno adalah untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia akan simbol yang dapat menjadi kebanggaan bangsa sebagai simbol nasional dan membangun mentalitas bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing. Pemilihan strategi pembangunan Monumen Nasional seperti dapat dilihat pada Bab III skripsi ini, pemerintah pusat mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan Monumen Nasional, yang termasuk didalamnya tahap perencanaan, pendanaan, pengawasan, dan pelaksanaan.
Dalam pembangunan Indonesia terdapat lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pembangunan Lima Tahun (PELITA), dan Kebijakan-kebijakan Departemen. Lima hal pokok ini sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan di Indonesia agar pembangunan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. 
Monumen Nasional bukanlah bangunan tugu yang hampa makna, dan pembangunan Monumen Nasional bukanlah suatu yang sia-sia. Monumen Nasional merefleksikan peristiwa masa lalu, sehingga komponen-komponen fisik dan “wajah” visualnya mewakili semangat, gagasan,  nilai-nilai, dan harapan tentang masa depan. Dalam konteks itulah Monumen Nasional dapat disebut sebagai simbol. Monumen Nasional merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang berupa artifak, khususnya karya arsitektur. Berkaitan dengan hal itu, maka skripsi ini disusun dengan menggunakan pendekatan semiotik. Christian Norberg-Schulz (1957) mengatakan:
“Manusia hadir dalam bahasa, seperti alam dan Tuhan. Namun arsitektur juga merupakan sebuah bahasa. Jika kita pelajari arsitektur sebagai sejarah bentuk-bentuk yang bermakna, kita juga akan menemukan manusia, alam, Tuhan, (di situ). Jadi kita akan pelajari siapa kita ini sebenarnya, dan terbantu dalam mengambil sikap, dan dengan demikian arsitektur menjadi suatu moda keteradaan.”

Disiplin ilmu yang dapat diwakili oleh semiotik adalah antropologi, arkeologi, arsitektur, linguistik, kesusastraan, dan filsafat. Semiotika sebagai sistem teoretis mengkaji makna dalam perspektif makna yang berkembang dalam berbagai disiplin ilmu. Pembahasan mengenai simbol dengan pendekatan semiotika dalam skripsi ini akan difokuskan pada simbol berujud arsitektur. 
	Simbol sangat erat kaitannya dengan perkembangan kebudayaan. Manusia mampu menciptakan, menggunakan, dan mengembangkan simbol. Menurut Charles S. Pierce, simbol (symbol) merupakan salah satu jenis tanda selain indeks (index) dan ikon (icon). Setiap simbol melibatkan tiga unsur, yaitu simbol itu sendiri, satu rujukan atau lebih, dan hubungan antara simbol dengan rujukan. Ketiganya merupakan dasar semua makna simbolik. Dalam konsepsi Peirce, simbol diartikan sebagai tanda yang mengacu pada objek tertentu di luar tanda itu sendiri. Hubungan antara simbol sebagai penanda (signifier) dengan sesuatu yang ditandakan (petanda, signified) bersifat konvensional. Berdasarkan konvensi itu pula masyarakat pemakainya menafsirkan ciri hubungan antara simbol dengan objek yang diacu, atau dengan kata lain menafsirkan maknanya. Melalui pendekatan semiotika dalam skripsi ini untuk kajian tentang Monumen Nasional didapatkan bahwa Monumen Nasional sebagai penanda, dan yang menjadi petanda adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. 

E. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang merupakan proses pengujian dan analisis peristiwa masa lampau. Pengertian Metode sejarah itu sendiri sebenarnya bermacam-macam. Menurut Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis rekaman masa lampau manusia dan merekonstruksinya secara imajinatif melalui data setelah melalui kritik sumber. Metode penulisan sejarah merupakan prosedur analitis bagi sejarawan guna menganalisis kesaksian yang ada, yaitu faktor sejarah sebagai bukti yang bisa dipercaya mengenai masa lampau manusia. Metode sejarah pada dasarnya mencakup empat tahapan pokok yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.
Tahap pertama adalah heuristik, merupakan tahap pencarian sumber-sumber tertulis dan yang tidak tertulis, apakah itu sumber primer atau pun sumber sekunder. Sumber yang dicari adalah sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan. Sumber primer adalah yang utama, karena menyangkut validitas, otentisitas, dan kredibilitas dari informasi di dalamnya, sedangkan sumber sekunder akan memperkuat dan melengkapi kekurangan informasi dari sumber primer. Sumber primer adalah sumber-sumber tertulis seperti arsip atau dokumen dan wawancara. 
Sumber primer yang digunakan adalah arsip atau dokumen dari lembaga negara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa naskah Pidato Kepresiden, juga sumber koran dari masa pembangunan Monumen Nasional yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional (PERNAS). Dengan adanya sumber-sumber tertulis inilah penulis banyak mendapatkan informasi mengenai skripsinya. Selain sumber tertulis penulis juga melakukan wawancara pada pelaku dan orang-orang yang pernah berbincang langsung dengan para pelaku sejarah (orang-orang yang terlibat langsung dengan pembangunan Monumen Nasional). Penulis beranggapan bahwa informan yang diwawancarai cukup relevan untuk dimintai keterangan, misalnya wawancara dengan salah satu guide senior Monumen Nasional Nursamin yang selama masa tugasnya pernah berbincang-bincang dengan beberapa pelaku pembangunan Monumen Nasional seperti Edhi Sunarso. Juga beberapa informan lain yang dianggap kompeten, sehingga sedikit banyak dapat memberikan informasi bagi penulis. Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku yang relevan dengan topik penulisan. Buku-buku didapatkan dari berbagai perpustakaan dan pusat-pusat penjualan buku di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta.
Tahap kedua adalah kritik sumber, merupakan pengujian terhadap sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber tersebut dan lebih pada hal-hal yang bersifat materiil seperti jenis kertas, stempel, bentuk huruf, tinta yang digunakan, temporal penulisan, dan lain sebagainya, serta lengkap tidaknya sumber. Kritik interen dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dan keakuratan isi sumber yang telah diperoleh. Dari segi eksteren otentisitas sumber yang didapat tidak perlu diragukan lagi karena didapatkan dari tempat-tempat yang berkompeten dalam hal penyimpanan arsip. Melalui kritik interen sumber-sumber yang diperoleh memiliki informasi tentang Monumen Nasional. Baik itu sumber tertulis atau sumber lisan yang dianggap relevan dengan penulisan dapat menampilkan fakta-fakta sejarah yang ada. 
Melalui pendekatan yang dilakukan penulis dapat memperoleh adanya pergeseran pemaknaan masyarakat terhadap Monumen Nasional dari simbol nasional menjadi simbol kota Jakarta. Sumber yang mengacu langsung akan adanya pergeseran Monumen Nasional dari simbol nasional ke simbol kota Jakarta akan dijelaskan pada Bab IV skripsi ini dan terlihat pada Gambar 18 cover buku Himpunan Lembaran Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raja Tahun 1963 dan Himpunan Lembaran Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raja Tahun 1964. Selain itu penulis juga berpendapat bahwa pergeseran makna Monumen Nasional terjadi karena pada masa awal pembangunan Monumen Nasional masih banyak media yang memberitakan bahwa Monumen Nasional ini merupakan monumen yang dibangun Soekarno untuk seluruh masyarakat Indonesia tetapi seiring dengan berjalannya waktu hingga periode 1975 pemberitaan tentang Monumen Nasional sebagai monumen milik bangsa Indonesia sangat sulit ditemukan atau mungkin tidak ada. Faktor lain yang berkaitan dengan pergeseran makna tersebut adalah adanya gambar Monumen Nasional pada simbol kota Jakarta, sehingga orang lebih sering melihat Monumen Nasional pada simbol kota Jakarta dan muncul asumsi bahwa Monumen Nasional adalah simbol kota Jakarta. Melalui analisa yang dilakukan penulis juga melihat bahwa Monumen Nasional memang telah mengalami pergeseran makna seperti apa yang coba disampaikan dalam skripsi ini. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya pendapat Kepala Tata Usaha Monumen Nasional yang membenarkan hal tersebut bahwa pergeseran makna Monumen Nasional memang benar terjadi meskipun tidak banyak masyarakat yang memperhatikan fenomena tersebut.
Tahap ketiga yaitu interpretasi, bertujuan untuk membuat hubungan dan merangkaikan fakta sejarah yang sejenis dan kronologis untuk memperoleh alur cerita yang sistematis melalui penafsiran fakta yang telah diuji kebenarannya, agar dapat diceritakan kembali. Pada saat interpretasi ada tiga hal penting dalam memahami suatu fakta yaitu: memperhatikannya secara tekstual, kontekstual, dan memahami kondisi mental si pembuat sumber pada masa itu apakah dia berada dalam tekanan atau tidak, karena bila sumber yang dibuat ternyata untuk kepentingan suatu pihak maka isi kandungan sebuah dokumen patut dipertanyakan. Fakta yang telah diperoleh melalui telaah terhadap sumber kemudian disusun, atau diberi penekanan dan ditempatkan pada urutan-urutan logis (sintesis). Setelah itu dilakukan interpretasi, yaitu pemahaman terhadap fakta sehingga bisa menunjukan secara kronologis mengenai peristiwa masa lampau yang saling terkait. Pada tahap ini imajinasi sangat diperlukan untuk menggabungkan fakta yang telah disintesiskan dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat agar mudah untuk dipahami.
Tahap keempat historiografi, merupakan tahap penulisan yang tujuannya adalah merekonstruksi keseluruhan peristiwa masa lampau berdasarkan fakta yang telah didapat. Pada tahap ini penulisan harus memakai bahasa yang jelas, baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembacanya dan tidak ada kesalahpahaman dalam memahaminya. Penyajian sebuah penulisan memegang fungsi penting dalam proses penyampaian informasi yang coba disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Pada tahap ini penulis mencoba menampilkan hasil penelitian sesuai dengan gaya penulisan sendiri tetapi dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang telah ada agar pembaca lebih mudah memahami isi skripsi ini. Pada umumnya tujuan dari penelitian sejarah adalah mencari kebenaran ilmiah dengan merekonstruksi peristiwa masa lampau secara ilmiah dengan metodis dan sistematis setelah melalui tahapan kritik sumber baik itu kritik interen ataupun eksteren, kredibel dan autentik sehingga hasil dari penulisan itu bukan hanya berupa kebenaran dari masa lampau tetapi juga cerita sejarah yang dapat dimengerti dengan baik oleh pembacanya. 

F. Sistematika Penulisan
Hasil kajian tentang “Monumen Nasional: dari Simbol Nasional ke Simbol Kota Jakarta Tahun 1953-1975” disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup dari penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan pendekatan yang digunakan, dan metode penelitian dan sumber.
Bab II Jakarta sebagai Simbol Pembangunan Indonesia: Sejak Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Awal Orde Baru,  menggambarkan perkembangan kota Jakarta menjadi kota metropolitan dan sebagai simbol pembangunan Indonesia, kondisi Jakarta pada masa pembangunan Monumen Nasional, kondisi perekonomian, politik, sosial, dan budaya masyarakat Jakarta pada periode pembangunan Monumen Nasional.
Bab III Pembangunan Monumen Nasional, membahas tentang kemunculan ide pembangunan Monumen Nasional oleh Soekarno, peranan Soekarno dalam pembangunan Monumen Nasional, dan realisasi pembangunan Monumen Nasional dan pengembangan-pengembangan kawasan wisata Monumen Nasional yang dilakukan oleh pemerintah.
Bab IV Monumen Nasional sebagai simbol nasional, membahas pergeseran pandangan masyarakat terhadap makna Monumen Nasional dari simbol nasional menjadi simbol kota Jakarta. Hal itu terus berlanjut hingga saat penulisan skripsi ini dan pemaknaannya mengalami pergeseran tidak lagi sebagai simbol nasional tetapi lebih sebagai simbol kota Jakarta yang terjadi sejak Monumen Nasional dimasukkan dalam simbol kota Jakarta. Diharapkan oleh Soekarno objek wisata Monumen Nasional dapat menjadi simbol nasional Indonesia yang sepadan dengan menara miring Pisa di Itali, menara Eiffel di Paris, patung kebebasan Liberty di New York, ataupun simbol-simbol nasional lainnya yang dimiliki tiap-tiap negara di dunia.
Bab V berisi simpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan pada Bab I yang dibahas oleh penulis.






BAB II
JAKARTA SEBAGAI SIMBOL PEMBANGUNAN INDONESIA:
SEJAK MASA KOLONIAL BELANDA HINGGA MASA AWAL 
ORDE BARU

A. Dari Kota Penuh Rawa Menjadi Kota Metropolitan
Suatu kota yang dibangun dengan mengabaikan nilai-nilai sejarahnya  maka masyarakatnya akan berkembang menjadi masyarakat yang individual. Sejarah suatu kota atau negara berperan sebagai lambang identitas kota atau negara serta pendukungnya. Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah nasional juga berfungsi sebagai simbol identitas nasional, sehingga bila berbicara tentang identitas bangsa tanpa mengacu pada sejarah nasional adalah omong kosong.
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	Dalam bab ini disajikan gambaran umum mengenai latar belakang sejarah kota Jakarta. Bagaimana Jakarta, yang pada saat masih bernama Sunda Kalapa merupakan kota penuh rawa, dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan megalomanik. Batavia pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah menjadi ibukota negara kolonial dengan basis pemerintahan feodal Belanda. Setelah Indonesia merdeka ternyata Batavia yang telah berganti nama menjadi Jakarta masih tetap menjadi ibukota. Hanya saja bukan lagi sebagai ibukota kolonial melainkan ibukota negara Republik Indonesia. Jakarta kemudian menjadi pusat pemerintahan negara Republik Indonesia yang disebut Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dikepalai oleh seorang Gubernur Ibukota Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Jakarta memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.
Menurut laporan penulis Eropa pada abad ke-16 terdapat sebuah kota yang bernama Kalapa dan diperkirakan merupakan pelabuhan sebuah kerajaan Hindu yang bernama Sunda, dengan ibukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman dekat dengan  Buitenzorg. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada prasasti Batu Tulis, masyarakat pertama yang menetap di daerah yang sekarang kita kenal dengan Jakarta adalah masyarakat dari kerajaan Taruma Negara. Wilayah tempat mereka menetap itu bernama Sunda Kelapa yang berawal dari “endapan puing kipas” abad ke-5 dan terus berkembang menjadi pelabuhan Sunda Kelapa yang dapat dimasuki 10 buah kapal dagang dengan muatan sekitar 100 ton. Sunda Kelapa merupakan kota pelabuhan yang ramai. Sunda Kalapa menjadi tempat bertemunya orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda. Bagian selatan Sungai Ciliwung atau daerah yang sekarang disebut Pasar Ikan diperkirakan telah menjadi awal perkembangan kota Jakarta yang kemudian terus berkembang menjadi kota metropolitan. 
	Adanya pelabuhan Sunda Kalapa yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Hindu Sunda merupakan salah satu faktor terpenting yang memicu perkembangan kota yang dikenal dengan Jakarta. Pelabuhan ini banyak dikunjungi oleh kapal-kapal dari Palembang, Tanjungpura, Malaka, Makassar, dan Madura, serta pedagang-pedagang dari India, Cina, Jepang, Portugis. Portugis pertama kali datang di Sunda Kalapa pada 1513 di bawah pimpinan Alfonso d”Albuquerque. Orang Portugis mendapatkan izin dari raja Sunda untuk mendirikan gudang dan benteng di tepi Sungai Ciliwung, karena dua hal. Pertama, raja Sunda memandang bahwa kedatangan Portugis ke daerah itu dapat memperkokoh perniagaan masyarakat setempat. Maka dari itu raja Sunda bersahabat dengan pelaut-pelaut Portugis. Kedua, raja Sunda merasa terancam oleh kesultanan Demak di Jawa Tengah yang cenderung ekspansif  dan mengancam pelabuhan Banten. Oleh sebab itu, Sunda memerlukan sekutu untuk mengimbangi kekuatan Demak. Demak saat itu bersekutu dengan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah (panglima pasukan Cirebon).
	Cirebon-Demak melakukan serangan terhadap Portugis-Sunda, sehingga Sunda Kalapa jatuh ke tangan Cirebon-Demak tahun 1526. Setelah Sunda Kalapa jatuh ke tangan Fatahillah maka Sunda Kalapa diganti namanya oleh Fatahilah menjadi Jayakarta. Kemudian Belanda datang ke Jayakarta tahun 1596, dan mulai mendirikan gudang-gudang, benteng, dan rumah-rumah pada tahun 1610. Jan Pieterszoen Coen menamai benteng mereka Batavia yang bertempat di Jayakarta dan sejak saat itu nama Jayakarta diganti dengan nama Batavia. Gudang-gudang milik Belanda adalah Nassau dan Mauritius. Untuk melemahkan kedudukan Belanda maka Jayawikarta memperbolehkan Inggris untuk membangun kubu setelah Belanda lebih dahulu mendirikan gudang-gudang dan rumah-rumah. Jayawikarta kemudian bersekutu dengan Inggris dan berhasil menyingkirkan Belanda Lalu muncul pertikaian segitiga antara Inggris-Jayawikarta dengan Banten. Pihak yang paling diuntungkan dari pertikaian ini adalah VOC. Pada 1799-1816 daerah koloni VOC diserahkan pada Belanda. Akhirnya Jayakarta jatuh ke tangan Belanda. 
Keadaan alam di Batavia mirip dengan negeri Belanda yang banyak terdapat rawa-rawa, sehingga orang-orang Belanda membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari banjir. Jan Pieterzoen Coen menata Batavia seperti rancangan kota yang dibuat Simon Stevin, perencana kota Belanda ternama. Pemerintahan dipusatkan 500 meter dari pelabuhan dengan membangun balai kota sebagai pusat pemerintahan kota Batavia. Perkembangan kota Batavia terus berkembang ke arah selatan, yaitu Weltevreden.
Pada masa Daendels pemerintah kolonial menyadari bahwa wilayah Batavia sangat rentan dari serangan Inggris melalui jalur laut. Pada tahun 1811 Daendels memindahkan pusat kekuasaan dari kawasan kota ke Buffelsveld. Kemudian Daendels mendirikan kediaman untuk Gubernur Jenderal di Parade Plaats. Akan tetapi, sebelum tempat kediaman tersebut selesai dibangun, Inggris menyerbu dan berhasil menguasai kawasan Parade Plaats sejak 1811-1816. Baru pada masa pemerintahan Daendels wilayah Buffelsveld mulai dikembangkan. Wilayah Buffelsveld dan Koningsplein dijadikan wilayah terbuka untuk pertemuan orang-orang Eropa di Batavia. Pemekaran kota Batavia mulai terjadi pada tahun 1830 ketika Gubernur Jenderal Van den Bosch membuat semacam lingkaran di daerah Weltevreden atau daerah sekitar Gambir yang disebut “Diefensielijn Van den Bosch” (garis pertahanan Van den Bosch). Memasuki abad ke-18 keadaan Batavia semakin membaik dengan pesatnya pembangunan gedung di sepanjang Jacatraweg dan di kanan kiri Molenvliet. Perkembangan yang begitu pesat akhir abad ke-18 telah menimbulkan perpindahan besar-besaran ke daerah yang lebih tinggi, yaitu Weltevreden. Sejak itu Weltevreden dan Koningsplein menjadi konsentrik pembangunan Batavia. 
Koningsplein semakin berkembang pada abad ke-19. Pembangunan di daerah Weltevreden bertambah luas karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan menempati daerah Weltevreden serta pemukiman penduduk yang kian merambah ke daerah selatan, sehingga daerah-daerah perluasan Weltevreden  menjadi pemukiman moderen. Perluasan Batavia tidak hanya terjadi ke arah selatan, tetapi juga merambah ke barat dan timur, yaitu di daerah Meester Cornelis. Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 Weltevreden telah menjadi Nieuw Batavia sebagai jantung kota. Di daerah ini terdapat benteng-benteng kecil, salah satunya adalah benteng Wilhelmina. Ada juga benteng yang dibuat untuk para penghisap madat, namun benteng-benteng itu telah hancur pada abad ke-20 karena tata kota yang terus berkembang. Hingga tahun 1942 Batavia didominasi oleh komunitas Eropa, Cina, dan yang paling banyak komunitas Betawi, meskipun peranannya dalam masyarakat moderen berada di bawah orang Eropa dan Cina.
Dalam pembangunan-pembangunan di Koningsplein bisa dikatakan bahwa peranan arsitektur Belanda sangat dominan dan menentukan wajah kota Batavia. Hal ini terus berlanjut hingga paruh pertama abad ke-20. Paruh kedua abad ke-20 setiap ruang di Koningsplein digunakan Thomas Karsten untuk membuat bangunan-bangunan yang penting bagi penduduk Hindia Belanda. Dari pola tatanan kota yang dibuat Karsten terlihat jelas bahwa tatanan kota tersebut tetap menampilkan perbedaan rasial agar tidak terjadi percampuran jenis-jenis bangunan yang tidak sejenis; untuk itu pemisahan berdasarkan kelas tidak dapat dihindari. 
Masa Pendudukan Jepang di Batavia berbeda dari masa pendudukan Belanda di Batavia. Jepang masuk ke Indonesia pada 10 Januari 1942 di Tarakan (Kalimantan Timur). Kemudian Jepang sampai di Batavia pada Maret 1942. Pada saat itu Belanda mengumumkan Batavia sebagai “kota  terbuka”, sehingga Jepang berhasil menguasai Batavia. Masa penjajahan Belanda di Hindia-Belanda berakhir pada Maret 1942 saat Jenderal Imamura (Panglima Pasukan Jepang ke-16) bersama pasukannya mendarat di pantai bagian barat Laut Jawa. Imamura membawa perundang-undangan dari Jepang yang diumumkan di Batavia. Salah satu isi perundang-undangan itu adalah pemerintahan Hindia Belanda sudah tidak ada lagi dan Pulau Jawa untuk masa selanjutnya digabungkan dengan Jepang. Pengumuman Batavia sebagai kota terbuka diumumkan Belanda melalui selebaran-selebaran. Belanda meyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian penyerahan Batavia oleh Belanda kepada Jepang secara resmi dilakukan pada Maret 1942 di kantor Residen Batavia dengan disaksikan oleh ribuan rakyat. Belanda di Batavia selain memberikan dampak negatif berupa kesengsaraan ternyata juga memberikan dampak positif. Dampak positif yang didapatkan antara lain adalah pengenalan kebudayaan Barat yang lebih maju, dan tentunya dari segi arsitektur banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang moderen pada masanya. Masa pendudukan Jepang tidak memberikan sumbangan atau peninggalan berujud karya arsitektur atau bangunan-bangunan. Dampak negatif dari pendudukan Jepang tidak kalah menyengsarakan jika dibandingkan dengan penjajahan Belanda, meskipun  periode pendudukan Jepang relatif lebih singkat jika dibandingkan penjajahan Belanda.
Pemerintahan Jepang di Jawa dan Sumatera lebih memfokuskan pada urusan kereta api, pelayaran, pelabuhan, perhubungan udara, kedinasan pos dan telekomunikasi serta radio. Apabila dalam urusan-urusan lainnya menimbulkan kerugian bagi bumiputra maka hal itu menjadi konsekuensi yang harus diterima bumiputra sebagai masyarakat pendudukan. Pemerintahan Jepang di Batavia tidak bertahan lama, karena pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka.
Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia pada tahun 1960-an secara aktif mulai melakukan “penghilangan” jejak sejarah kolonial di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memunculkan pergeseran terhadap persepsi tekstual kota Jakarta dari yang dulunya merupakan ibukota kolonial menjadi ibukota negara Republik Indonesia. Soekarno percaya bahwa melalui arsitektur dan perencanaan kota dapat menciptakan sebuah masyarakat ideal, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya melalui arsitektur. Penyelenggaraan Asian Games di Jakarta menyebabkan terjadinya ledakan pembangunan seperti Hotel Indonesia, pelebaran jalan Thamrin dan Sudirman,  Jembatan Semanggi, dan kompleks olahraga Stadion Senayan. Semua hal yang bernuansa megalomanik dirasakan perlu oleh Soekarno, karena bangunan-bangunan semacam itu menurutnya merupakan esensi dari kepercayaan dan kebanggaan sebuah bangsa. Soekarno percaya bahwa pembangunan gedung-gedung merupakan bagian dari pembangunan bangsa.
Pada era 1960-an perkembangan kota Jakarta mulai menampilkan pembangunan dengan “wajah Indonesia” dan meninggalkan kesan-kesan kolonialisme yang melekat selama masa penjajahan. Simbolisme politik-kota dan munculnya Demokrasi Terpimpin sama persis dengan apa yang dipikirkan Soekarno. Demokrasi Terpimpin begitu berperan dalam proses perubahan simbolisme yang muncul di perkotaan dan didominasi politik antikolonialisme dan pro-Indonesianisasi.

B. Pembentukan Daya Tarik Jakarta sebagai Kota Moderen
Jakarta secara resmi dinyatakan sebagai Ibukota Republik Indonesia sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1964, yang sebelumnya didahului oleh Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959. Sejak 17 Agustus 1945 hingga dikeluarkannya Penetapan Presiden  No. 6 tahun 1959, Jakarta memangku tugas sebagai Ibukota Republik Indonesia yang kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963, dan UU No. 10 tahun 1964. Dengan demikian kedudukan Jakarta resmi menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan Jakarta merupakan salah satu rencana besar Soekarno untuk menjadikan Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Master plan Jakarta dibuat pada tahun 1956 atas dasar ide-ide Soekarno setelah melakukan perjalanannya keliling dunia. Indonesia dengan Jakarta sebagai ibukota diharapkan mampu muncul sebagai kekuatan baru di dunia yang dikenal dengan Newly Emerging Forces (NEFOS). Soekarno bisa dikatakan telah berhasil dalam mengubah wajah kota Jakarta menjadi jauh lebih menarik. Jakarta yang tadinya berwajah kolonial menjadi kota dengan penuh daya tarik layaknya kota metropolitan. Hal ini terlihat dari bentuk nyata pembangunan gedung-gedung megah yang terealisasi di Jakarta. Tidak bisa dipungkiri andil besar Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dalam pembangunan di Jakarta, karena banyak pembangunan di kota itu merupakan perwujudan dari ide atau gagasan Soekarno. Meski Soekarno sendiri pernah mempunyai keinginan untuk membangun ibukota di Palangkaraya, tetapi keinginannya itu tidak pernah tercapai dan sebagian yang dibangun di Jakarta merupakan aplikasi dari rancangannya untuk Palangkaraya.
	Pembatalan Palangkaraya menjadi ibukota RI disebabkan oleh tiga hal yaitu:
1.	Keberadaan kota Jakarta yang memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi.
2.	Desakan dari para duta besar negara-negara sahabat.
3.	Agenda Indonesia yang padat untuk segera menyelenggarakan event-event internasional.
Sejarah kota Jakarta yang bernilai tinggi menjadikannya terpilih sebagai ibukota meskipun keberadaannya merupakan warisan kolonial. Sementara Soekarno sangat membenci hal-hal yang berbau kolonialisme. Untuk alasan itu Soekarno lebih memilih untuk mengubah wajah Jakarta dan menghilangkan unsur-unsur kolonial. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, projek-projek mercusuar Soekarno segera dilaksanakan.
Dalam menyusun rancangannya untuk kota Jakarta Soekarno selalu menengok kota Berlin, Roma, dan Washington DC. Soekarno sangat mengagumi kemegahan Piazza Del Popolo di Roma, dan Mall of Washington DC serta Albert Speer (arsitek Jerman). Pada tahun 1956 Soekarno berkunjung ke India, USA, Kanada, Rusia, Itali, Jerman, Swiss, dan Cina. Soekarno merasa kagum, karena negara-negara itu memiliki bangunan-bangunan yang jauh lebih moderen bila dibandingkan dengan bangunan-bangunan di Indonesia khususnya di kota Jakarta. Setiap kali melakukan kunjungan Soekarno selalu menyempatkan diri melihat karya-karya arsitektur dan membeli buku tentang arsitektur. Diduga hal ini berkaitan dengan keinginannya untuk membangun kota Jakarta yang awal pembangunannya dimulai pada tahun 1957.
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Gambar 1. Piazza Del Popolo di Roma yang menjadi salah satu acuan bagi Soekarno dalam membangun kota Jakarta. Sumber: Wijanarka, Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota Republik Indonesia di Palangkaraya (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 16-17.

Sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, Jakarta atau Batavia telah memiliki daya tarik sebagai kota moderen. Di kota ini terdapat gedung-gedung megah, dan kanal-kanal yang dibangun untuk kepentingan masyarakat kolonial. Hotel-hotel mewah telah dimiliki Batavia; yang paling terkenal adalah Hotel des Indes. Orang-orang Inggris pada masa pemerintahan Hindia Belanda menganggap bahwa Weltevreden lebih baik bila dibandingkan dengan Singapura. Batavia sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kota yang moderen dan memiliki daya tarik, hanya saja modernitas Batavia hanya berlaku pada masa kolonialisme Belanda.
Jakarta memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan pintu masuk bagi negara-negara asing ke Indonesia. Indonesia pascakolonial mempunyai banyak peninggalan, tidak hanya berupa puing-puing bangunan bekas penjajahan, tetapi juga tata kota. Jakarta menjadi ibukota yang dibentuk bukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan warisan dari masa kolonial Hindia Belanda. Untuk mengubah citra Jakarta dari kota kolonial menjadi ibukota Republik Indonesia, maka diperlukan bangunan-bangunan baru yang dapat merepresentasikan Indonesia. 
Citra kota dapat tercermin dalam arsitektur dan wujud fisiknya. Hal ini berhubungan dengan gedung-gedung yang megah dan bangunan-bangunan besar yang memiliki arti penting. Arsitektur kota sendiri pada dasarnya tidak terbentuk dengan sendirinya. Arsitektur kota tercipta tidak lain karena adanya ciptaan-ciptaan manusia berbentuk tiga dimensi yang memenuhi ruang, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Keadaan inilah yang menentukan karakteristik suatu kota, sehingga rancangan kota dianggap menjadi sangat penting untuk membentuk wajah kota di kemudian hari. Merancang sebuah kota (urban design) merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi seorang arsitek, karena rancangan itu harus disesuaikan dengan tema kota.
Cukupkah Jakarta pada periode 1960-an dikategorikan sebagai sebuah kota? Jorge E. Hadoy membuat kriteria kota sebagai berikut: ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat, bersifat permanen, kepadatan minimum terhadap massa dan tempat, struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan bekerja, fungsi perkotaan minimum yang diperinci meliputi: pasar, pusat administratif dan pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama, heterogenitas dan pembedaan masyarakat yang bersifat hierarkis, pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas, pusat pelayanan (service) bagi daerah-daerah lingkungan setempat, pusat penyebaran, dan adanya suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat itu.
Sebagaimana teori Jorge E. Hadoy yang menyebutkan beberapa kriteria kota seperti di atas maka Jakarta sebagai ibukota harus mampu memenuhi semua kriteria-kriteria tersebut. Melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan Sokarno di Jakarta, maka Jakarta dapat dikategorikan sebagai sebuah kota yang moderen. Fasilitas atau sarana umum berbasis profit dan non-profit serta simbol-simbol baru dibangun pada masa pemerintahan Soekarno untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Pengubahan citra kolonialisme yang lama melekat pada Jakarta tidak hanya dilakukan dengan membangun saja, tetapi juga harus menghilangkan unsur-unsur peninggalan kolonialisme. Warisan gedung-gedung dan puing-puing bekas bangunan pemerintahan Hindia Belanda perlu disingkirkan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang moderen. Untuk itu Soekarno pada tahun 1960-an dengan projek mercusuarnya mengubah wajah Jakarta menjadi lebih menarik dengan membangun gedung-gedung yang serba megah sebagai daya tarik baru bagi Indonesia di mata dunia internasional. Projek yang digarap Soekarno di Jakarta yaitu: Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, pusat perbelanjaan moderen Sarinah, Masjid Istiqlal, Wisma Nusantara, Gedung Pola, Planetarium Cikini, Teater Nasional, Menara Bung Karno, dan Ancol.
Selain itu Soekarno juga membangun monumen-monumen di Jakarta. Kebanyakan monumen-monumen itu dirancang oleh perancang dalam negeri, namun adapula yang dibuat oleh perancang asing. Monumen yang dibangun oleh Soekarno di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Projek Monumen-monumen yang Dibangun Soekarno Tahun 1961-1975.
No.
Monumen dan Patung
Tahun Pembuatan
Perancang
1.
Monumen Nasional
1961-1975
Ir. Soedarsono dan Ir. Silaban
2.
Patung Gadjah Mada
1962
Mikail Wowor
3.
Patung Diponegoro
1965
Cobertaldo
4.
Patung Dirgantara
1964
Ir. Sutami
5.
Monumen Pembebasan Irian Barat
1962
Ir. Silaban
6.
Monumen Selamat Datang
1962
Henk Ngantung
7.
Patung Pahlawan
1963
Matvei dan Otto Manizer
Sumber: Farabi Fakih, Membayangkan Ibukota Jakarta di Bawah Soekarno (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 133.
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Gambar 2. Dari sebelah kiri: Monumen Nasional, Patung Diponegoro, Patung Dirgantara, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan Monumen Selamat Datang. Sumber: Perpustakaan Umum Daerah Jakarta.

Seperti terlihat pada tabel dan gambar-gambar di atas, sebagian besar dari projek pembangunan yang ada telah menjadi daya tarik baru bagi Jakarta. Bangunan-bangunan dan monumen-monumen baru yang dibangun  pada masa permerintahan Soekarno telah memberikan wajah baru bagi Jakarta serta menghilangkan citra kolonial yang telah lama melekat di Jakarta. Soekarno menolak unsur-unsur kolonialisme dalam rancangan bangunannya. Soekarno juga ingin menghilangkan unsur feodalisme yang menjadikan mental bangsa Indonesia rendah diri. Penghapusan unsur kolonialisme itu antara lain dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang bernuansa kolonial untuk kemudian digantikan dengan pembangunan monumen-monumen yang bernuansa Indonesia. Contohnya adalah Taman Medan Merdeka. Bangunan-bangunan bernuansa kolonial yang ada disini dirobohkan untuk digantikan dengan Monumen Nasional.  Kemudian ada juga Wilhelmina Park (Taman Wijaya Kusuma) untuk pembangunan Masjid Istiqlal.
Namun bila dilihat dari hasil pembangunannya jelas Soekarno menomorduakan  pembangunan ekonomi. Soekarno lebih menitikberatkan pada pembangunan simbol-simbol berupa monumen-monumen yang megah dan gedung-gedung besar di ibukota. Pembangunan yang dilakukan Soekarno terpusat pada satu titik, yaitu Monumen Nasional yang terdapat di Taman Medan Merdeka. Hal ini menjadikan wilayah Taman Medan Merdeka sebagai kompleks bangunan pemerintah, tempat menyelenggarakan pemerintahannya. Pola pembangunan ini menunjukan gaya kepemimpinan Soekarno yang mengikuti raja-raja Jawa. Hal itu dapat dilihat pada gaya kepemimpinan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yang diadopsi dari kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit dan Mataram. Soekarno juga menciptakan Taman Medan Merdeka seperti halnya raja-raja Jawa membuat alun-alun yang dikelilingi bangunan kerajaan sebagai pusat kota. Dengan wewenang yang dimiliki Soekarno maka pembangunan Jakarta sebagai ibukota negara terlaksana dengan satu komando dari Soekarno sebagai Presiden.

C. Pembangunan Jakarta sebagai Simbol Keberhasilan Indonesia
Pada tahun 1957 Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Pada masa itu penduduk Jakarta berjumlah 2,2 juta jiwa. Setelah Jakarta dipilih sebagai ibukota negara Indonesia maka jumlah orang Belanda yang tinggal di Jakarta hanya tinggal 530 orang. Hal ini karena permasalahan yang timbul akibat dari hubungan Indonesia yang kurang baik dengan Belanda menyangkut masalah Irian Barat. Pada saat itu, tahun 1957, setelah kembali ke Indonesia dari kunjungannya ke Washington, Moskow, dan Peking, Soekarno melanjutkan konsepsinya di Indonesia. Soekarno melahirkan “Demokrasi Terpimpin” dan berhasil menaklukan perlawanan-perlawanan konservatif di Sumatera dan menentang sikap Belanda dan PBB mengenai Irian Barat. Soekarno meninggalkan negara-negara Barat dengan membentuk poros Moskow-Peking-Pyongyang-Hanoi-Jakarta. Soekarno mencoba menjadikan Jakarta sebagai markas besar blok dunia ketiga.
Jakarta menjadi kota yang sangat sibuk pada era 1960-an dengan serangkaian agenda yang padat. Pertemuan-pertemuan penting, kunjungan-kunjungan kenegaraan, pesta-pesta besar, konferensi-konferensi, pertandingan olah raga, unjuk rasa, dan kegaduhan-kegaduhan menjadi satu di Jakarta. Masa itu merupakan periode berkembangnya slogan-slogan politik, seperti Manifesto Politik UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Kerakyatan (Manipol Usdek), Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom), dan Newly Emerging Forces (NEFOS) yang bertentangan dengan Neokolonialisme dan imperialisme (Neokolim) serta konfrontasi (perlawanan militer, politik, ekonomi, dan sosial) terhadap negara Malaysia dan negara-negara dari barat yang menyokong Malaysia.
Untuk agenda yang begitu padat, Jakarta sebagai ibukota harus tampil baik dan memiliki gedung-gedung megah untuk memfasilitasi serangkaian acara-acara penting. Pada dekade 1960-an Jakarta menunjukkan sukses dengan adanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, perusahaan-perusahaan, perangkat perdagangan dan industri, hotel-hotel, perumahan, sarana umum untuk masyarakat, dan monumen-monumen. Pembangunan ini mencerminkan 10% kemakmuran dari minoritas yang mempunyai hak istimewa. Keadaan ini menyebabkan semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Pembangunan di Indonesia sebenarnya dimulai saat Soekarno menjadikan sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat untuk dijadikan Gedung Pola. Gedung Pola merupakan tempat bagi masyarakat yang ingin menyaksikan Program Nasional Semesta Berencana delapan tahun yang dimulai tahun 1961-1969.
Soekarno memiliki konsep pembangunan perekonomian dan konsep penataan kota Jakarta. Hanya, sebelum semuanya terlaksana Soekarno keburu wafat. Pasca wafatnya Soekarno, seorang Wakil Ketua Ikatan Arsitek Indonesia yaitu Adhi Mursid, menilai positif andil Soekarno dalam pembangunan kota Jakarta. Sebagai contoh adalah tentang pembangunan Monumen Nasional. Adhi Mursid berpendapat bahwa seandainya Soekarno tidak membuat Monumen Nasional di Taman Medan Merdeka, besar kemungkinan lahan seluas ±90 hektare yang terletak di pusat kota itu akan menjadi lahan garapan untuk perbisnisan. Sudah pasti Taman Medan Merdeka akan dipenuhi dengan gedung-gedung komersil. Setelah dibangunnya Monumen Nasional maka dengan terpaksa untuk menonjolkan Monumen Nasional para perencana kota harus memperhitungkan kehadiran Monumen Nasional.
	Pemerintahan masa Orde Baru hanya meneruskan rangkaian pembangunan yang telah ada, yaitu menggunakan Taman Medan Merdeka sebagai konsentrik pembangunan kota. Soekarno mengatakan bahwa pusat Jakarta adalah Monumen Nasional. Begitu juga dengan pusat provinsi yang biasanya ditandai dengan alun-alun. Untuk itu sudah selayaknya bila di sekeliling alun-alun tidak terdapat gedung-gedung komersil, melainkan gedung-gedung kebanggaan provinsi.
Taman Medan Merdeka yang tadinya kotor dibersihkan oleh Ali Sadikin pada periode awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta. Kondisi Taman Medan Merdeka saat itu dipenuhi dengan ilalang, pipa-pipa besi, dan puing-puing runtuhan bangunan. Hal ini membuat para penanam modal sungkan untuk menanamkan modalnya di Jakarta, karena melihat kondisi Taman Medan Merdeka yang letaknya di depan Balai Agung dan Istana Negara dalam keadaan semrawut. Untuk itu Ali sadikin membersihkan Taman Medan Merdeka agar lebih sedap dipandang dan menarik minat investor. 
Memang sejak zaman kolonial Taman Medan Merdeka sudah merupakan konsentrik pembangunan Jakarta. Hal ini terjadi saat pemerintah kolonial mensahkan rencana induk kota Batavia pada tahun 1937 dengan  Lapangan Koningsplein (Taman Medan Merdeka) sebagai pusatnya. Kebanyakan bangunan-bangunan penting pemerintahan berada di sekitar area Taman Medan Merdeka yang terletak di Jakarta Pusat. Sekitar 75% wilayah Jakarta Pusat merupakan daerah perkantoran dan sisanya yang 25% untuk perumahan dan jalan-jalan.
Batasan Kawasan Medan Merdeka yang dikenal saat ini adalah di sebelah barat: Jl. Abdul Muis, disebelah utara: Jl. Ir. Djuanda, kemudian di sebelah timur: Sungai Ciliwung, dan sebelah selatan: Jl. Kebon Sirih. Kawasan Medan Merdeka di sini berarti juga mencakup Taman Medan Merdeka, Monumen Nasional, dan gedung-gedung yang ada di sekitar Monumen Nasional.  Terpusatnya pembangunan di sekitar area Taman Medan Merdeka telah terjadi sejak akhir tahun 1950 hingga tahun 1960-an. Begitu banyaknya gedung-gedung bertingkat yang dibangun di wilayah Jakarta Pusat telah membuat Jakarta terlihat lebih “metropolitan” dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Mulai dari pusat perbelanjaan termoderen saat itu, yaitu Sarinah, Masjid Jami Istiqlal yang menjadi masjid terbesar se-Asia Tenggara, gedung-gedung pemerintahan seperti kantor Departemen Agama, Bank Indonesia, Bank Pembangunan Negara; Gelanggang Olahraga Gelora Bung Karno, Stasiun Gambir dan projek Stasiun Senen, Hotel Indonesia (HI), dan monumen-monumen skala kota yang dianggap perlu dibangun semua ditempatkan di kota Jakarta. Hal ini tidak lain untuk membesarkan dan memberikan nilai tambah pada Jakarta sebagai pintu masuk bagi negara-negara asing.
	Pembangunan di Jakarta adalah suatu rangkaian yang terkait dan terdapat pesan-pesan politis di dalamnya. Rangkaian pembangunan yang membawa pesan politis ini dapat dilihat dari pembangunan yang ada. Pembangunan Tugu Selamat Datang pada tahun 1962, misalnya, disiapkan untuk menyambut para peserta GANEFO. Mereka (kontingen GANEFO) dapat beristirahat dengan nyaman di Hotel Indonesia yang bertaraf internasional, dan bertanding di stadion megah Gelora Bung Karno. Apabila Indonesia tidak memiliki hal-hal tersebut, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi tuan rumah GANEFO. Pada tahun 1963 Indonesia yang notabene sebagai negara yang baru merdeka dan berhasil menyelenggarakan GANEFO menurut cermat penulis merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Meski Indonesia sedang diboikot oleh beberapa negara, tetapi GANEFO tetap berjalan lancar dan diikuti 2.200 atlet dari 48 negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Lebih dari 450 wartawan dari berbagai negara datang ke Senayan. Pada tahun 1963 sejarah telah membuktikan bahwa baru Indonesia saja yang dapat menyelenggarakan event olahraga sebesar GANEFO dengan sukses. Indonesia mampu mengundang 48 negara di dunia dalam suatu event olahraga. Berarti Indonesia telah memperoleh pengakuan setidaknya dari 48 negara yang hadir dalam GANEFO sebagai negara yang telah berdaulat. Keberhasilan pembangunan ini sekaligus telah menunjukan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang sedang berkembang.
Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan event olahraga ini tentunya juga akan memberikan dampak positif untuk perjuangan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat. Dengan event yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dapat mencari dukungan dari negara-negara lain. Kekuasaan Belanda di Irian Barat baru benar-benar berakhir pada tanggal 1 Oktober 1962, sesuai dengan perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 saat Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan yang diperantarai oleh diplomat AS, Elsworth Bunker. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan GANEFO tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh Soekarno untuk menarik simpati dari negara-negara yang saat itu ikut dalam GANEFO untuk berbagai kepentingan politis.
Keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat melalui jalan diplomasi memang tidak dapat dilihat oleh semua lapisan masyarakat. Keberhasilan perjuangan diplomasi ini juga merupakan salah satu implikasi yang muncul setelah Indonesia mendapatkan simpati dari negara-negara peserta GANEFO. Oleh sebab itu, pada tahun 1963, setelah pulang dari Yogyakarta, Soekarno memerintahkan Edhi Soenarso untuk membuat Tugu Pembebasan Irian Barat. Dalam hal ini bukan saja Tugu Pembebasan Irian barat yang monumental, tetapi perjuangan diplomasi untuk merebut Irian Barat itu merupakan suatu hal yang sangat monumental, dan tidak boleh diupakan, sehingga penting untuk diabadikan dalam wujud Tugu Pembebasan Irian Barat.
Para pengamat ekonomi berpendapat bahwa penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk menyelesaikan projek-projek mercusuar Soekarno untuk Jakarta dianggap kurang tepat. Indonesia seharusnya memantapkan perekonomiannya lebih dahulu agar dapat memenuhi segala kebutuhan materiilnya, baru kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang juga penting namun tidak mendesak seperti monumen dan pusat perbelanjaan yang mewah.
Bila dilihat dari sudut pandang nasionalisme projek, pembangunan projek mercusuar seperti Monumen Nasional mungkin dapat dibenarkan dan tidak terkesan menonjolkan kepentingan atau hasrat individu Soekarno. Namun dari sudut pandang kemanusiaan, semakin banyaknya monumen yang dibangun  di ibukota juga dapat dianggap menjadi tidak terlalu penting, pertama jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpuruk. Pembangunan monumen-monumen itu seakan menjadi kurang tepat sasaran. Keadaan di Jakarta pada tahun 1966 sarat dengan demo-demo. Massa yang sering turun ke jalan untuk menyuarakan keinginannya menuntut perbaikan dalam berbagai bidang telah menjadi pemandangan yang biasa, terutama di sekitar bundaran Hotel Indonesia. Menurut pemerintah Orde Baru, Soekarno banyak mewariskan hutang sehingga Indonesia menjadi negara yang terbelit hutang. Pada tahun 1971 Indonesia jatuh dalam urutan negara termiskin kedua di Asia menurut versi World Bank Atlas dengan pendapatan per kapita terkecil kedua setelah Bangladesh.




Tabel 2. Pendapatan Beberapa Negara Asia Periode 1971-1977
__________________________________________________________________
							PNB per kapita (AS $)
1971	1977
__________________________________________________________________
Indonesia 						    80		      300
Negara ASEAN lainnya:
	Malaysia					  400		      930
	Pilipina					  240		      450
	Singapura				           1.200		   2.880
	Thailand					  210		      420

Asia Selatan:
	Bangladesh					    70		        90
	India						  110		      150
Pakistan					  130		      190
Sri Lanka					  100		      200

Asia Timur:
	Cina						  160		      390
	Korea Utara					  310		      670
	Korea Selatan					  290		      820
	Taiwan						  430		   1.170
__________________________________________________________________
Sumber: H. W. Arndt, Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 101.

Jakarta merupakan sebuah cerminan bagi Indonesia yang nantinya dilihat masyarakat dunia. Fakta yang ada Jakarta telah menjadi pintu masuk utama bagi negara-negara asing, pusat pengendalian perekonomian, dan pusat pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, perekonomian Indonesia setelah penyelesaian pembangunan projek-projek mercusuar yang dilakukan pada periode 1960-an telah meninggalkan warisan hutang yang menumpuk mengingat banyaknya pinjaman-pinjaman pada luar negeri yang dilakukan semasa Demokrasi Terpimpin. Keadaan yang demikian ini ternyata cukup membahayakan perekonomian Indonesia karena minimnya pendapatan per kapita Indonesia bisa menjadikan Indonesia sebagai negara miskin yang terbelit hutang. Bila keadaan ini terus dibiarkan besar kemungkinan Indonesia akan sangat sulit untuk bangkit dari kemiskinan. 
Namun bila dicermati pengeluaran-pengeluaran negara semasa Soekarno yang digunakan untuk pembangunan tidaklah sia-sia. Meskipun meninggalkan banyak hutang tetap saja Soekarno telah mengangkat derajat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional, dari keterpurukan penjajahan, dan membangkitkan mentalitas bangsa Indonesia dengan simbol-simbol kebesaran yang didirikannya. Hutang-hutang yang ditinggalkan pada periode kepemimpinan Soekarno menjadi tidak terlalu penting bila dibandingkan dengan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional. Soekarno ingin lebih dahulu membangun mentalitas bangsanya yang telah lama dijajah sebelum membangun perekonomian bangsa, salah satunya dengan memberikan kebanggaan-kebanggaan pada masyarakat Indonesia melalui simbol-simbol yang diciptakannya. 



