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BAB II 

KAWASAN BALUBUR TAMANSARI  

DALAM SEJARAH KOTA BANDUNG 

 

 

Bagian ini membahas tentang rekam jejak berdirinya Kota Bandung dan sejarah 

pertumbuhan dan perkembangan kota serta kehidupan pendidikan di Kota Bandung 

berdasarkan periodisasi waktu berdasarkan sejarah perkembangan terbentuknya kota 

dan pengaruh kehidupan pendidikan dalam perkembangan Kota Bandung. Pada bagian 

akhir dibahas citra Kota Bandung sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia 

dengan dibagi menjadi 2 (dua) periode sejarah perkembangan yaitu: (1) sejarah 

perkembangan kota dan kehidupan kendidikan di Kota Bandung pada masa kolonial 

(tahun 1918 – 1945) dan (2) sejarah perkembangan kota dan kehidupan pendidikan di 

Kota Bandung pada masa pasca kolonial (1945 – sekarang) 

 

2.1 Rekam Jejak Berdirinya Kota Bandung 

Dalam buku “Bandung Tempo Doeloe” karya Kunto (1984), dapat ditemukan 

bahwa kata Bandung, berasal dari kata Bandong
1
, sesuai dengan penemuan sebuah 

negeri kecil oleh seorang Mardijker bernama Julian de Silva. Dan tercatat pula bahwa Dr. 

Andries de Wilde, seorang pemilik kebun kopi yang sangat luas di daerah ini, meminang 

seorang gadis (yang berasal dari Kampung Bandong di daerah Dago Atas sekarang) dan 

kemudian menikahinya.  

Sedangkan menurut penulis buku Wisata Bumi Cekungan Bandung, Bachtiar 

(1986), Bandung juga mempunyai arti persahabatan dan perdamaian. Kata “Bandung” 

berasal dari Bahasa Kawi mempunyai arti bersama-sama, bersahabat, bersaing, 

mendampingi, dan saling tolong menolong. Mengenai asal-usul nama "Bandung" 

dikemukakan berbagai pendapat, antara lain: sebagian mengatakan bahwa, kata 

"Bandung" dalam bahasa Sunda, identik dengan kata "banding" dalam Bahasa 

Indonesia, berarti berdampingan. Ngabanding dalam bahasa Sunda berarti 

berdampingan atau berdekatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai 

Pustaka (2005) dan Kamus Sunda-Indonesia terbitan Pustaka Setia (1996), bahwa kata 

                                                           
1
 Kata Bandung berasal dari sebuah nama pohon Bandong ‘Garcinia spec’ (Heyne : 1950 Jilid III, 

pada halaman 2233, menyebutkan bahwa Bandong ‘Garcinia spec’ sejenis pohon yang tingginya 
10 - 15 m dan besar batangnya 15 - 20 cm, dengan batang tak bercabang. Pohon ini dieksploitasi 
setelah berumur 20 - 30 tahun, dengan cara menoreh kulit kayu sedalam 2 - 3 mm akan 
mengalirkan cairan kekuning-kuningan. Menurut Wiesner’s Rohstoffe digunakan untuk 
pengobatan, mewarnai pernis-pernis spirtus, lak emas ‘goudlak’, cat air, dan fotografi. 

http://bandung.blogspot.com/search/label/Tata%20Bahasa
http://bandung.blogspot.com/
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Bandung berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan. Bagaimana posisi Kota 

Bandung dalam perkembangan kota-kota sekitarnya dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1  
Kota Bandung dalam Peta Jawa Barat Banten dan DKI Jakarta 

Sumber: BAPPEDA Kota Bandung 2011 

Pendapat lain mengatakan, bahwa kata "Bandung" mengandung arti besar atau 

luas. Kata itu berasal dari kata “bandeng”. Dalam bahasa Sunda, “ngabandeng” berarti 

genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga kata 

“bandeng” itu kemudian berubah bunyi menjadi Bandung. Ada pendapat lain yang 

menyatakan bahwa kata Bandung berasal dari kata “bendung”. Pendapat-pendapat 

tentang asal dan arti kata Bandung, rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya 

aliran Sungai Citarum purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Parahu 

yang meletus pada masa Holosen yaitu ± 6000 tahun yang lalu. Akibatnya, daerah antara 

Padalarang sampai Cicalengka dengan panjang sekitar ± 30 km dan daerah antara 

Gunung Tangkuban Parahu sampai Soreang sekitar ± 50 kilometer terendam menjadi 

sebuah danau besar yang kemudian dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau 

Danau Bandung Purba.  

Berdasarkan hasil penelitian geologi, air Danau Bandung diperkirakan mulai 

surut pada masa neolitikum antara ± 8000 - 7000 sebelum Masehi. Proses surutnya air 

http://bandung.blogspot.com/
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danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad. Secara historis, kata 

atau nama Bandung mulai dikenal sejak di daerah bekas danau tersebut berdiri 

pemerintah Kabupaten Bandung sekitar dekade ketiga abad ke-17. Dengan demikian, 

sebutan Danau Bandung terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya 

Kabupaten Bandung. Secara geografis, Kota Bandung mempunyai batas-batas wilayah 

seperti terlihat pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2  
Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kota-kota Sekitarnya 

Sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2011 

 
Sejarah perkembangan Kota Bandung dimulai pada tahun 1712 dalam rangka 

pencarian sumber bahan baku dan bahan untuk perkebunan kopi. Akan tetapi 

perkembangan pesat baru terjadi ketika Ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari 

Krapyak (sekarang dikenal sebagai daerah Dayeuh Kolot) ke pusat Kota Bandung. 

Pindahnya Kabupaten Bandung ini terjadi pada tahun 1810 setelah selesainya 

pembangunan jalan raya yang menghubungkan Batavia dengan Bandung melalui Bogor 

dan Cianjur.  
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Perpindahan ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Kota Bandung 

karena saat itulah Bandung mengalami metamorfosa dari kampung menuju Kota. Seiring 

dengan berkembangnya Bandung secara signifikan maka dibangunlah berbagai fasilitas 

yang dapat mendukung kehidupan dan kemajuan Bandung seperti Gedung Sate, 

Museum Geologi yang diresmikan pada 16 Mei 1929, Museum Pos Indonesia yang 

diresmikan pada tahun 1931, dan lain-lain. Kini Bandung telah berkembang menjadi kota 

cantik dengan hawa yang sejuk dan menjadi surga untuk berbagai hal. Surga bangunan 

cagar budaya, surga belanja, surga makanan, dan surga untuk para pendatang yang 

ingin menghabiskan waktu menikmati indahnya senja yang merona. 

  

2.2  Sejarah Perkembangan Kota Bandung dalam Perkembangan Kota-kota di 

Indonesia 

Perkembangan angka pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dengan 

perubahan komposisi dan alokasi penduduk yang begitu drastis akibat arus urbanisasi 

tidak hanya terjadi di Inggris melainkan juga di sebagian besar daratan Eropa, tidak 

terkecuali negeri Belanda. Lonjakan jumlah penduduk terjadi dua kali lipat antara 1875 

dan 1900. Dalam kurun 20 tahun berikut jumlah tersebut bertambah lagi 50%. Dengan 

kenaikan jumlah penduduk yang begitu drastis dalam kurun 45 tahun memusingkan 

pemerintah Belanda. Maka pada tahun 1901 dibuatlah “Undang-Undang Perumahan” 

yang mengatur bahwa kota-kota dengan populasi di atas 10.000 jiwa harus membuat dan 

menerbitkan suatu bentuk rancangan mengenai pengembangannya di masa depan. 

Rancangan ini harus dapat mengontrol pertumbuhan bangunan dan aktivitasnya yang 

diatur oleh suatu komisi evaluasi estetis dengan tidak melupakan pengadaan perumahan 

bagi masyarakat kelas menengah dan pekerja.  

Arsitek-arsitek terbaik Belanda turun menggarap proyek ini, salah satu Arsitek 

yang paling terkenal adalah sang master builder Hendrik Petrus Berlage, yang 

menangani proyek pengembangan area selatan Amsterdam tahun 1915. Berlage tampil 

dengan idenya membuat suatu keseragaman dalam konsep penataan jalan, dengan 

diselingi ruang-ruang terbuka yang ditanami bunga sebagai latar depan, yang kemudian 

dijadikan area perumahan. Konsep Berlage diadopsi oleh murid-murid Amsterdam 

School dan menjalar ke area lainnya. Bahkan konsep ini juga sampai ke daerah jajahan 

Belanda seperti Indonesia. Seperti diketahui bahwa terdapat suatu cita-cita untuk 

mengembangkan kota mungil di pegunungan, Bandung, menjadi suatu bentuk 

pemukiman ideal yang kelak direncanakan untuk menjadi ibukota Hindia Belanda.  

Pemikiran tersebut bertitik tolak dari aspek keamanan, yang mana letak kota di 

pegunungan jauh lebih aman dari serangan musuh ketimbang Batavia dan Semarang 

misalnya, yang terletak di daerah pantai. Pertimbangan lainnya adalah iklim, dengan 
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suhu rata-rata 22,5
o
C pada saat itu, curah hujan 1961 mm dan lama hujan 143,9 

hari/tahun keadaan ini dianggap lebih cocok untuk orang Eropa ketimbang Batavia yang 

suhunya dapat mencapai 32
o
C (Kunto, 1986).  

Kota yang ramah, adalah kota yang sanggup memuaskan kebutuhan dasar 

penduduknya. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dilakukan dengan  menyediakan 

elemen lingkungan yang spesifik. Abraham Maslow dan Peggy Peterson merumuskan 

salah satu kebutuhan dasar tersebut yaitu bentuk aktualisasi diri, kebutuhan untuk 

mengenali dan dikenali.  Taman  sebagai suatu bentuk sarana yang cocok untuk hal ini.  

Pemikiran yang sama juga dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga 

Bandung dalam konsep pembangunannya dijadikan kota taman lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 2.3. Pada tahun 1885 didirikanlah Pieters Park di Jalan Merdeka, 

depan SD Banjarsari, dengan Ahli Botani R. Teuscher sebagai perancangnya. 

Pembangunan taman ini kemudian disusul dengan taman-taman kota yang lain seperti 

taman Maluku (Molukken Park), Taman Ganesha (Ijzerman Park), dan Taman Nusantara 

(Insulinde Park). Keempat taman ini sangat dijaga kelestariannya sampai-sampai untuk 

pengairannya dibuat kanal dari sungai Cikapayang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.3  
Bandung sebagai Kota Taman dalam Rancangan Thomas Nix. 

Sumber: Kunto, 1986 

Demi “menghidupkan” kota, pemerintah sendiri sibuk mempromosikan Bandung 

sebagai tempat kediaman yang nyaman. Diciptakanlah semboyan “Komt Te Bandung, 

Blijft Te Bandung, Bouwt Te Bandung” mengandung arti: Datanglah ke Bandung, 

Tinggalah di Bandung dan Membangunlah di Bandung. Iklan ini aktif dipromosikan di 
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media masa Batavia oleh Prof Voronoff dari perusahaan tanah Kotapraja. Suatu promosi 

yang cukup efektif dilihat dari hasilnya, yaitu naiknya jumlah penduduk Bandung dari 

166.800 jiwa pada tahun 1930 menjadi 229.918 pada tahun 1940.  Jumlah yang cukup 

mendekati ideal pada saat itu.  

Ide pengembangan Bandung sebagai kota taman mendapat angin segar 

dengan kedatangan planolog ternama Thomas Karsten ke Bandung pada akhir dekade 

20-an. Karsten kemudian membuat suatu rancangan yang terkenal dengan sebutan 

“Karsten Plan” yang mensyaratkan perluasan kota dengan penambahan sarana-sarana 

yang spesifik demi perwujudan konsep Tuin-stad. Wujud dari rencana ini adalah dalam 

waktu 25 tahun, luas wilayah Bandung yang pada tahun 1930 hanya 2.853 ha. akan 

ditingkatkan menjadi 12.758 ha. dengan jumlah penduduk 750.000 jiwa (Kunto, 1986).  

Pada saat itu, wajah Kota Bandung sangat keeropa-eropaan, dan Master Plan 

tersebut dibuat dengan sangat mengacu kepada kepentingan bangsa Eropa. Sebagai 

perbandingan saja, komposisi penduduk Bandung pada tahun 1936 adalah 12% orang 

Eropa sementara pribumi 77%. Penduduk Eropa ini tinggal di daerah pusat kota, dengan 

luas daerah residensialnya mencapai 52% dari keseluruhan luas wilayah kota. Sisa 48% 

wilayah yang di pinggiran didiami oleh penduduk pribumi dan 10% pedagang Cina.  

Walaupun sangat jelas keberpihakannya kepada kaum Eropa, tetapi dari sinilah 

berangkatnya suatu konsep kota yang dipenuhi oleh banyak taman-taman sebagai 

perwujudan ruang terbuka kota yang merupakan komponen utama kota taman. Plan ini 

sempat dijalankan secara bertahap beberapa lama dan hasilnya dapat dilihat di daerah 

residensial Bandung bagian utara, Dago, kompleks perkantoran seputar Gedung Sate, 

perumahan Cihapit dan sekitarnya. Bahkan sang Master Builder Hendrik Petrus Berlage 

mengucapkan pujiannya dalam pidatonya di Congres Internationaux d’Architecture 

Moderne, Swiss 1928. Sayangnya, untuk mewujudkan keseluruhan plan tersebut 

membutuhkan dana yang sangat besar, sementara pihak pemerintah Belanda mulai 

memikirkan aksi-aksi Jepang menjelang pecah perang dunia II sehingga melakukan 

pemotongan anggaran di mana-mana. Pembangunan Bandung sebagai Garden City 

akhirnya mandeg sama sekali di tahun 1942 kala Belanda takluk di tangan Jepang. 

Ironisnya, ahli perancangan kota Thomas Karsten ikut diciduk dan meninggal di dalam 

kamp tawanan perang Jepang di Cimahi. 

Dalam perkembangan selanjutnya Kota Bandung mengalami beberapa kali 

perubahan, hal ini sesuai dengan perkembangan kota yang terus berkembang. Bila 

melihat dari pertumbuhan kota Bandung, alun-alun dan kompleks bekas Kabupaten 

(sekarang selatan alun-alun) merupakan embrio dari pertumbuhan Kota Bandung, seperti 

dapat dilihat pada gambar 2.4 - gambar 2.8.  
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Gambar 2.4 
Periode Perkembangan Peta Kota Bandung dari Tahun 1825 -1905 

Sumber; Kunto, 1986 

Pada tahun 1906, kota Bandung menjadi ‘gemeente dengan memiliki luas 

wilayah kurang lebih 900 hektar dengan luas terbangunnya (built up area) seluas 240 

hektar, dan yang kemudian dikembangkan masih dalam tahun yang sama menjadi 1.922  

hektar seperti terlihat pada peta gambar 2.5. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi 

rencana Pemerintah Pusat Hindia Belanda menjadikan Kota Bandung sebagai ibu kota, 

maka Kota Bandung mengalami pembenahan dan mendapat perhatian yang khusus, 

terutama dalam pengembangan permukiman orang Belanda dan Eropa yang berada di 

kota Bandung. 

 

Gambar 2.5 
Periode Perkembangan Peta Kota Bandung dari Tahun 1905 -1935 

Sumber: Kunto, 1986 

 
Pada tahun 1930 yang merupakan titik awal perencanaan Kota Bandung dibuat oleh 

Thomas Karsten. Perencanaan ini disusun di mana Bandung merupakan pusat komando 

militer yang sekaligus ibukota Pemerintahan Hindi Belanda dengan Kawasan Bandung 

Utara sebagai tempat untuk merealisasikannya. Thomas Karnsten merencanakan master 

plan Kota Bandung untuk periode 25 tahun ke depan berdasarkan perhitungan 
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perkembangan penduduk yang diperkiraan mencapai 750.000 jiwa pada tahun 1955, dari 

hasil perhitungannya ke depan Kota Bandung memerlukan area sebesar 2.758 hektar. 

Dan menjelang akhir pendudukan Belanda, luas wilayah Kota Bandung sudah mencapai 

3.305 hektar dengan luas area terbangun 1.600 hektar (Kunto, 1986). Seperti pada 

gambar 2.6. 

 
 

Gambar 2.6 
Periode Perkembangan Peta Kota Bandung dari Tahun 1935 -1952 

Sumber: Kunto, 1986 
 

Selama revolusi kemerdekaan dan tahun-tahun awal kemerdekaan perluasan 

kota terus mengalami perubahan dan perkembangan, seperti terlihat pada gambar 3.7.  

 

Gambar 2.7 
Perkembangan Peta Kota Bandung dari Tahun 1952 -1981 

Sumber; Kunto, 1986 

Pertambahan pendudukan yang sangat cepat memberikan dampak terhadap 

pertumbuhan luasan wilayah kota secara fisik seperti terlihat pada gambar 2.8, 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Bandung tahun 1987 mengalami perluasan ke 

arah timur menjadi lebih kurang 14.000 Ha, yaitu kurang lebih dua kali lipat luas 

sebelumnya. Dan saat ini Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah  
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Gambar 2.8 
Perkembangan Peta Kota Bandung dari Tahun 1981 – Sekarang 

Sumber; Kunto, 1986 

2.3 Kedudukan Kota Bandung dalam Kebijakan Nasional dan Propinsi 

Dalam konteks Nasional, Kota Bandung mempunyai kedudukan dan peran 

yang strategis. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (disingkat RTRWN), Kota Bandung ditetapkan sebagai salah 

satu Pusat Kegiatan Nasional  bersama-sama dengan 14 kota lainnya. Hal ini didukung 

dengan kondisi fisiografis Kota Bandung yang berada pada ketinggian sekitar 791 meter 

di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 

meter di atas permukaan laut dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 

meter di atas permukaan laut. Morfologi tanah yang terdapat di Kota Bandung terbagi ke 

dalam dua hamparan, di bagian utara relatif berbukit-bukit kecil dan sisi lain bagian 

sebelah selatan merupakan daerah dataran. Kota Bandung merupakan salah satu pusat 

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan perkembangannya yang sangat dinamis. 

Dinamika ini tidak terlepas dari peran dan fungsi Kota Bandung sendiri sebagai pusat 

industri, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat pariwisata dan budaya, serta pusat 

pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berada di atas 

rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, Kota Bandung telah menjadi kota yang 

memiliki daya tarik migrasi penduduk dari daerah lain untuk melakukan berbagai 

aktivitas. Hal ini mendorong Kota Bandung menjadi kota terpadat di Indonesia. 

Berdasarkan aspek topografi, geologi, jenis tanah, hidrologi, dan klimatologi 

yang dimiliki, Kota Bandung memiliki tanah yang relatif subur karena terdiri dari lapisan 

tanah alluvial, endapan sungai dan danau. Secara rinci kondisi lapisan tanah ini dapat 

dilihat pada gambar 2.9 
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Gambar 2.9  

Peta Lapisan Tanah Kota Bandung Sepanjang Bantaran Sungai Cikapundung 
Sumber : BAPPEDA Kota Bandung 2011 

2
6
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2.4    Struktur Kependudukan Kota Bandung 

2.4.1 Struktur Sosial Kependudukan Kota Bandung 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2011 jumlah 

penduduk Kota Bandung mencapai ± 2.950.526  jiwa dengan Laju Pertumbuhan 

Penduduk (disingkat LPP) sebesar 2,5%. Jumlah ini termasuk ke dalam tingkat 

kepadatan penduduk yang sangat padat dengan besaran 34.346 jiwa/km
2
.  Melihat dari 

komposisi penduduk Kota Bandung, berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis 

kelamin, rata-rata penduduk Kota Bandung adalah 50,37% Laki-laki, dan 40,63% wanita. 

Berdasarkan usia, dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak berusia antara 20-24 tahun 

yaitu sebesar 47,36%. Kelompok ini merupakan kelompok usia produktif. Komposisi 

penduduk Kota Bandung masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya berupa 

struktur usia muda yang sebagian besar berusia antara 14-39 tahun), yaitu berbentuk 

piramida.  

Dengan kondisi ini, akan mempunyai dampak pada peningkatan kebutuhan 

pangan dikarenakan tingginya kebutuhan akan gizi bagi pertumbuhan fisiknya, 

kebutuhan akan pendidikan, dan kebutuhan akan fasilitas-fasilitas lainnya yang 

mendukung aktivitas dan kegiatan penduduk pada usia produktif ini. Berdasarkan tingkat 

pendidikannya, penduduk Kota Bandung rata-rata lulusan SLTA atau sederajat. 

Sedangkan berdasarkan agama, diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Bandung 

beragama Islam dengan jumlah 2.743.989 jiwa atau sekitar 93%, agama lain yang 

dipeluk adalah Katolik sebesar 147.526 jiwa atau sebanyak 5,0%, Protestan sebesar 

41.307 jiwa atau sebanyak 1,40%, Budha sebesar 11.802 atau sebanyak 0,40%, dan 

Hindu sebesar 5.901 jiwa atau sekitar 0,20%. Seperti terlihat pada gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  
Diagram Pie Data Kependudukan Kota Bandung Berdasarkan Agama,  

Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Usia 
Sumber: BPS Kota Bandung 2011  
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Kota Bandung merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Barat yang cukup 

potensial. Produk Domestik Regional Bruto (selanjutnya disingkat PDRB) Kota Bandung 

mencapai 20,05% dari seluruh PDRB Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan Kota 

Bandung mempunyai peranan cukup penting dalam peningkatan perekonomian Jawa 

Barat secara keseluruhan. Peningkatan laju pertumbuhan per tahun rata-rata mengalami 

peningkatan sebesar 9,58% pada produksi maupun harga seluruh sektor produksi di 

Kota Bandung. Tampaknya kenaikan PDRB perkapita ini sejalan dengan kenaikan 

sektor-sektor yang mempunyai sumbangan cukup besar, dalam hal ini adalah industri 

pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran. Tetapi sebagai gambaran, bahwa 

perhitungan ini dihitung berdasarkan unsur-unsur dari faktor produksi yang sebetulnya 

tidak dinikmati oleh penduduk secara langsung, misalnya keuntungan perusahaan yang 

tidak dibagikan dan penyusutan barang modal (undistributed profit and capital 

allowance). 

 

2.4.2 Struktur Sosial Kependudukan Permukiman Kota Bandung  

Jumlah penduduk yang bermukim di kota Bandung pada dasarnya terbelah 

oleh Sungai Cikapundung antara jembatan Babakan Siliwangi hingga Jalan Soekarno 

Hatta (yaitu sepanjang 9,7 km meliputi 2 SWP yaitu SWP Cibeunying dan SWP Karees), 

8 Kecamatan (yaitu Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, 

Batununggal, Lengkong dan Regol, dan Bandung Kidul) seperti terlihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk  Kota Bandung Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO
KECAMATAN/ 

KELURAHAN

Jumlah 

Pnddk

Luas 

(Ha)

Kpdtn 

(Jiwa/ 

km2)

NO
KECAMATAN/ 

KELURAHAN

Jumlah 

Pnddk

Luas 

(Ha)

Kpdtn 

(Jiwa/ 

km2)

1 Cidadap 6 Sumur Bandung

Hegarmanah 19,190    120     160      Braga 6,415      55       117            

Ciumbuleuit 17,405    267     65        Keboon Pisang 12,023    65       185            

Ledeng 9,717      189     51        Merdeka 9,266      140     66              

2 Coblong Babakan Ciamis 8,512      80       106            

Cipaganti 24,692    34       726.24 7 Lengkong

Lebaksiliwango 3,838      100     38.38   Cijagra 10,632    102     104            

Lebak gede 10,748    101     106.42 Turangga 13,337    166     80              

Sadang Serang 24,162    133     181.67 Lingkar Selatan 11,312    118     96              

Sekeloa 25,714    117     219.78 Malabar 8,212      67       123            

Dago 25,279    258     97.98   Burangrang 8,749      51       172            

3 Cibeunying Kaler Cikawao 8,007      37.50  214            

Ciharurgeulis 10,706    74.50  6.9       Paledang 6,362      32.50  196            

Sukaluyu 14,095    62.96  4.4       8 Regol

4 Bandung Wetan Ciseureuh 10,037    79       215            

Tamansari 27,847    4.5       Pasirluyu 9,977      79       194.1         

Citarum 4,280      6.25     Ancol 12,119    86       140.92       

Cihapit 6,537      6.7       Cigereleng 12,631    56       225.6         

5 Cibeunying Kidul Ciateul 8,357      45       186            

Sukamaju 10,778    41.5    259.71 Pungkur 8,428      30.0    280.93       

Cicadas 12,874    55       234.07 Balonggede 11,103    55       178.04       
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NO
KECAMATAN/ 

KELURAHAN

Jumlah 

Pnddk

Luas 

(Ha)

Kpdtn 

(Jiwa/ 

km2)

NO
KECAMATAN/ 

KELURAHAN

Jumlah 

Pnddk
Luas (Ha)

Kpdtn 

(Jiwa/ 

km2)

9 Batununggal 10 Bandung Kidul

Gumuruh 18,568     95.80   194        Wates 6,316         156.70     40.31         

Binong 16,178     72        225        Mengger 7,694         137.30     56.08         

Gedang 9,211       29        318        BTUNUNGGAL 17,317       183.50     94.37         

Maleer 16,592     58        286        Kujangsasi 16,173       129.70     124.70       

Cibangkong 17,265     63.82   271        538,097     3,797       141.8         

Samija 12,585     54.32   232        

Kacapiring 8,739       78        112        

Kebonwaru 16,571     96        173        

Total

Sumber: RTRW Kota Bandung 2011 

Jumlah Penduduk Kota Bandung berdasarkan wilayah pada tahun 2011 didominasi oleh 

penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. 

Untuk jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2011 yakni sebesar 270.290 jiwa, 

sedangkan penduduk perempuan  sebesar  26.6281 jiwa. Jumlah Penduduk laki-laki 

terbanyak yaitu berada di Kecamatan Coblong. Sedangkan untuk penduduk perempuan 

terbanyak berada di Kecamatan Batununggal, seperti terlihat pada tabel 2.2. 

Tabel. 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 

No Kecamatan/ 

Kelurahan 

Jenis Kelamin Jumlah 

Pddk 
Laki-
Laki 

Wanita 

1 Cidadap    

 Hegarmanah 9372 9818 19190 

 Ciumbuleuit 8718 8624 17405 

 Ledeng 5067 4650 9717 

2 Coblong    

 Cipaganti 5106 4997 10103 

 Lebaksiliwangi 2137 2130 4267 

 Lebak gede 8121 8328 16449 

 Sadang Serang 12599 11563 24162 

 Sekeloa 13505 12209 25714 

 Dago 12736 12543 25279 

3 Cibeunying Kaler 

 Cihaurgeulis 5293 5413 10706 

 Sukaluyu 6983 7112 14095 

4 Bandung Wetan 

 Tamansari 12007 12044 24051 

 Citarum 1988 2292 4280 

 Cihapit 3138 3399 6537 

5 Cibeunying Kidul 

 Sukamaju 5230 5548 10778 

 Cicadas 6525 6349 12874 

6 Sumur bandung 

 Braga 3359 3056 6415 

 Kebon Pisang 6171 6326 12437 

 Merdeka 4316 4476 9266 

 Babakan Ciamis 4173 4339 8512 

7 Lengkong    

 Cijagra 5369 5263 10623 

 Turangga 6325 7012 13337 

 Lingkar Selatan 6039 5273 11312 

 Malabar 4063 4149 8212 

No Kecamatan/ 

Kelurahan 

Jenis Kelamin Jumlah 

Pddk 
Laki-
Laki 

Wanita 

 Burangrang 4488 4261 8749 

 Cikawao 4244 3763 8007 

 Paledang 3112 3250 6362 

8 Regol    

 Ciseureuh 8833 8142 16975 

 Pasirluyu 6980 8154 15334 

 Ancol 6183 5936 12119 

 Cigereleng 6449 6182 12361 

 Ciateul 3656 4701 8357 

 Pungkur 4050 4378 8428 

 Balonggede 5041 4751 9792 

9 Batununggal    

 Gumuruh 9360 9208 18568 

 Binong 8326 7852 16178 

 Kebon Gedang 4626 4585 9211 

 Maleer 9465 7127 16592 

 Cibangkong 8482 8787 17269 

 Samoja 6239 6346 12585 

 Kacapiring 3884 4855 8739 

 Kebonwaru 8444 8127 16571 

10 Bandung Kidul    

 Wates 3097 3219 6316 

 Mengger 4052 3646 7694 

 Batununggal 8730 8587 17317 

 Kujangsari 8240 7933 16173 

 Total  270290 266281 536965 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 



30 
 

Jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan tingkat  pendidikan pada tahun 

2011, yaitu rata-rata lebih banyak lulusan SLTA. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat 

pendidikan SD terbanyak terdapat pada Kecamatan Coblong sebesar   15.730 jiwa dan 

jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan SD terkecil terdapat pada 

Kecamatan  Bandung Kidul sebesar  684  jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk 

dengan tingkat pendidikan lulusan SMP terbanyak pada tahun 2011 terdapat di 

Kecamatan Regol yaitu  sebesar 14.640  jiwa dan jumlah penduduk SMP terkecil 

terdapat di Kecamatan  Bandung Kidul sebesar  300 jiwa. Jumlah penduduk SMA 

terbanyak pada tahun 2011  terdapat di Kecamatan Coblong  sebesar 34.604 jiwa  dan 

jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMA terendah yaitu terdapat di Kecamatan 

Bandung Kidul sebesar 1.272 jiwa.   

Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SMK terbanyak pada tahun 2011 

terdapat di Kecamatan Coblong yaitu sebesar 7.689 jiwa dan jumlah penduduk dengan 

lulusan SMK terkecil terdapat di Kecamatan Bandung Wetan yaitu sebesar 129 jiwa. 

Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma III/Sarjana Muda terbanyak yaitu 

terdapat di Kecamatan Lengkong yaitu sebesar 3.947 jiwa sedangkan untuk jumlah 

penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Batununggal yaitu sebesar 206 jiwa. Untuk jumlah 

penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma VI atau S1 yang terbanyak yaitu di 

Kecamatan Coblong sebesar 5.055 jiwa  dan jumlah penduduk terkecil yaitu di 

Kecamatan Regol dan Kecamatan Batununggal. Untuk jumlah penduduk dengan tingkat 

pendidikan S2 dan S3 terbanyak yaitu berada di Kecamatan Regol sebesar 3.840 jiwa 

dan untuk tingkat pendidikan yang paling rendah di Kecamatan Batununggal dan 

Bandung Kidul. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3 

Tabel 2.3  Jumlah Penduduk di Wilayah Kota Bandung  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 
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1 Tidak/ 

Belum 

Pernah 
Sekolah 

559 258 7111 1668 9313 3977 3915 27189 2460 - 

2 Belum 

Tamat SD 

2407 15730 5363 5133 11036 1611 6033 4803  684 

3 SD/ MI/ 
Sdrajat 

9927 19842 8010 9448 22911 5274 7988 15122 3747 300 

4 SLTP/ 

MTs/ 
Sdrajat 

7691 15507 8992 5533 14919 5673 13103 14640 2955 1257 

5 SMU/ 

MA/ 

Sederajat 

13163 34604 5684 5476 11332 6103 7677 13860 1890 1272 

6 SMK/ 

Sdrajat 

618 7689 3062 129 1696  3839  1042 1361 
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7 Diploma 

III/ 
Sarjana 

Muda 

559 2623 4465 1436 1353  3947  206 - 

8 Diploma 

I/ II 

621 5769 3653 1022 4697 1920 4341 4606  237 

9 Diploma 

IV/ S1 

3104 5055 3492 1137 4713 2928 2903   192 

10 S2/ S3 231 136 1545 696 594 2443 1425 3840  - 

Total 38880 107213 51377 146093 82564 7291 55171 62462 9840 5303 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 

Mata Pencaharian merupakan salah satu faktor penilaian bertambahnya 

pertumbuhan ekonomi setiap masyarakat atau suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi 

masyarakat di Kota Bandung dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian di 

sekitarannya. Berdasarkan tabel 3.4 bahwa mata pencaharian masyarakat di Kota 

Bandung didominasi oleh pedagang dan pegawai swasta. Hal ini dapat dilihat dari 

banyak sektor perdagangan yang ada di wilayah yang terbentang dari utara ke selatan 

dengan mengikuti jalan utama sesuai arah Sungai Cikapundung sehingga menarik 

penduduk di sekitaran Sungai Cikapundung untuk bekerja di sektor tersebut, bahkan 

membuka usaha perdagangan. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sektor mata 

pencaharian di Wilayah Sungai Cikapundung. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2011 
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Jenis Mata 
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1 PNS 11110 8113 4617 1374 1226 1937 5542 6926 11667 2870 

2 ABRI/ POLRI 1512 374 

85 

138 

847 

4696 1492 1138 1220 186 

3 Pegawai Swasta 7025 9798 

2526 

5264 

3815 

7139 6633 14572 16380 8692 

4 Petani 1934 - - - - - 735 93 826 198 

5 Pedagang 2955 8546 3995 969 2575 6086 6964 6338 4187 4365 

6 Pelajar 10339 17657 2557 8033 3761 8007 13707 4329 14035 6554 

7 Mahasiswa 6544 8486 2588 2948 1237 5337 6203 5721 - 1635 

8 Pensiunan 1876 4296 1325 791 723 2766 5361 2364 1353 526 

9 Lainnya - 40661 
513 

15351 
9449 

256 17564 3354 1083 26744 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 
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2.4.3 Struktur Tata Guna Lahan Kota Bandung 

Kondisi pemanfaatan ruang dan tata guna lahan Kota Bandung cukup beragam 

mulai dari RTH, permukiman, perdagangan, perkantoran, dan jasa. Akan tetapi 

pemanfaatan ruang dari utara ke selatan mulai dari daerah sepanjang aliran Sungai 

Cikapundung sampai ke pusat kota disepanjang aliran Sungai Cikapundung didominasi 

oleh permukiman. Kondisi RTH Cikapundung pada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 

jenis yaitu 8% RTH dipergunakan dan ditata dengan baik, 18% merupakan RTH yang 

eksisting dan alami, 74% dari seluruh panjang sungai RTH-nya rusak, data lebih 

lengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.5.  

Tabel 2.5 Pemanfaatan Lahan Kawasan Kota Bandung 

PEMANFATAN LAHAN 
KONDISI 

LOKASI DAMPAK PERSENTASE 

Permukiman, rumah semi 
permanen hingga rumah 
permanen 

Hampir 
sepanjang 
sungai 
Cikapundung 

Rusaknya lingkungan sungai dan 
permasalahan banjir serta rawan 
longsornya bantaran sungai 

88,68% 

Perdagangan, kegiatan komersial 
seperti Sultan Plaza, 
Cihampelaswalk, Pasar 
Cikapundung, Pasar kembang 
wastukencana, Matahari Banceuy, 
Palaguna plaza, Hotel Kedaton 
serta fungsi rekreasi Kebun 
Binatang dana Sasana Budaya 
Ganesha 

Jembatan 
Siliwangi – 
PLN Asia 
Afrika 

Rusaknya lingkungan sungai 
akibat sampah padat dan air 
kotor. Potensi pengembangan 
kawasan komersial yang 
terintegrasi dengan sungai 
Cikapundung 

3% 

Fasilitas Umum, rumah sakit Paru 
Rotinsulu (sejak jaman colonial), 
RS Advent, RS Hasan Sadikin, RS 
Mata Cicendo. 

Dago 
Bengkok – 
Jembatan 
Viaduct 

Terancamnya kualitas air sungai 
oleh material berbahaya apabila 
RS tidak dilengkapi dengan IPAL. 
Potensi pengembangan fungsi 
rumah sakit yang terintegrasi 
dengan sungai Cikapundung. 

1,7% 

Industri dan Perkantoran, industry 
kimia yang telah ada sejak jaman 
Kolonial Pabrik Obat berbahan 
dasar kina, BATAN (Badan Tenaga 
Atom Nasional), BMC (Bandoeng 
Melk Centrale), Kantor Pusat PLN, 
Gedung Merdeka, beberapa kantor 
swasta. 

Jembatan 
Siliwangi – 
Jembatan 
Viaduct 

Terancamnya kualitas air sungai 
oleh material berbahaya apabila 
fasilitas apabila fasilitas tersebut 
tidak dilengkapi IPAL. Potensi 
pengembangan kawasan industri 
yang terintegrasi dengan sungai 
Cikapundung 

4% 

Pendidikan, keberadaan 
perguruan tinggi swasta UNPAR, 
UNISBA, UNPAS, dan UNLA. 
Perguruan tinggi negeri ITB dan 
sarana pendidikan lain 

Jembatan 
Siliwangi – 
Jalan Pungkur 

Terancamnya kualitas air sungai 
oleh material berbahaya apabila 
fasilitas apabila fasilitas tersebut 
tidak dilengkapi IPAL. Potensi 
pengembangan kawasan 
pendidikan yang terintegrasi 
dengan sungai Cikapundung 

2,62% 

Sumber: BAPPEDA tahun 2011 

 

Kondisi masyarakat dan kondisi fisik setiap daerah adalah unik, karena 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sistem dan nilai lokal masyarakat 

Tamansari-Cihampelas yang perlu dilihat dan dikaji antara lain: kelompok masyarakat 

yang ada, seperti: ibu-ibu, karang taruna atau pemuda, kelompok pengajian dan lain-lain; 

aktifitas dan program-program yang ada di masyarakat, seperti: swadaya, program 

pemerintah, program LSM; tokoh-tokoh masyarakatnya, kelompok produktifnya dan lain-
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lain. Sedangkan kondisi khas fisik Tamansari-Cihampelas yang perlu diperhatikan 

adalah: kemiringan lahan, bantaran sungai, letaknya yang sangat strategis dengan 

dikelilingi perguruan tinggi ternama, merupakan city gate Kota Bandung. Kondisi existing 

kawasan aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung ini dapat dilihat pada gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11   
Tata Guna Lahan dan KLB Kawasan Aliran Sungai Cikapundung Kota Bandung 

Sumber: BAPPEDA Kota Bandung 2011 

 

2.5 Sejarah dan Perkembangan Permukiman di Lingkungan Perguruan Tinggi di 

Kota Bandung 

2.5.1 Sejarah Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung 

Sejarah perkembangan Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung tidak 

begitu saja ada, tetapi kawasan ini merupakan salah satu titik perkembangan dari sejarah 

Kota Bandung karena berada tepat di pinggir Sungai Cikapundung utara Kota Bandung. 

Daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bandung semula adalah ibukota Kerajaan 

Padjajaran (tahun 1488). Namun dari penemuan arkeologi kuno, kota tersebut adalah 

rumah bagi Australopithecus, Manusia Jawa. Mereka tinggal di pinggiran Sungai 

Cikapundung sebelah utara Kota Bandung, dan di pesisir Danau Bandung. Gambar dan 

fragmen dari sisa tengkorak dan artifak Batu Api, dapat dilihat di Museum Geologi Jalan 

Diponegoro 57 Bandung (Hardjasaputra, 2008).  Seperti terlihat pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.12  

Photo Udara Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung 
Sumber: Google Map Kota Bandung, 2011 

 

Selanjutnya Hardjasaputra (2008) menjelaskan sekitar tahun 1786 mulailah 

dibangun jalan yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Cianjur dan Bandung. Arus 

pendatang dari Eropa meningkat pada tahun 1809 saat Louis Napoleon, penguasa 

Belanda, memerintahkan Gubernur Jendral H.W. Daendels, untuk meningkatkan 

pertahanan di Jawa melawan Inggris. Untuk mengirimkan logistik mereka memerlukan 

jalan, karena daerah pantai banyak terdapat rawa-rawa, akhirnya mereka membangun 

jalan ke arah selatan, melewati dataran tinggi Priangan. The Groote Postweg dibangun 

11 mil ke arah utara sampai ke jantung Kota Bandung. Seperti biasa dengan 

kecekatannya, Daendels memerintahkan bahwa ibukota direlokasikan ke jalan tersebut. 

Bupati Wiranatakusumah II memilih sebuah tempat di bagian selatan jalan dari sisi 

sungai sebelah barat Cikapundung, dekat sepasang sumur keramat, Sumur Bandung. Di 

daerah ini dia membangun dalem-nya (istananya) dan alun-alun sebagai pusat kota. 

Mengikuti orientasi tradisional, Mesjid Agung di tempatkan di sisi selatan, dan pasar 

tradisional di sisi timur. Rumahnya dan Pendopo (tempat pertemuan) terletak di bagian 

selatan menghadap gunung keramat Tangkuban Perahu. Saat itulah Kota Kembang 

lahir.  

Menurut Kunto (1986) pada tahun 1880 rel kereta api menghubungkan Jakarta 

dan Bandung telah selesai, dan menjanjikan perjalanan selama 2 1/2 jam dari keramaian 

Ibukota Jakarta ke Bandung. Dengan perubahan gaya hidup di Bandung, hotel, cafe, 

pertokoan muncul untuk melayani para petani yang entah datang dari dataran tinggi atau 
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dari ibukota sampai daerah pesiar di Bandung. Kalangan masyarakat Concordia 

terbentuk dan dengan ruang tarinya yang besar merupakan magnet yang menarik orang 

untuk menghabiskan akhir pekan di kota. Hotel Preanger dan Savoy Homann adalah 

hotel-hotel pilihan. Braga di sepanjang trotoarnya terdapat toko-toko eksklusive Eropa. 

Dengan adanya rel kereta api, cahaya perindustrian berkembang. Perubahan ini 

memberikan dampak besar pada kota. Balai kota dibangun di ujung utara Braga untuk 

mengakomodasi pemerintahan yang baru, terpisah dari sistem masyarakat yang asli. Ini 

kemudian di ikuti oleh pengembangan yang jauh lebih besar saat markas besar militer 

dipindahkan dari Batavia ke Bandung sekitar tahun 1920. Tempat yang dipilih adalah di 

bagian timur Balai Kota, dan yang di dalamnya terdapat tempat tinggal bagi Panglima 

perang, kantor, barak, dan gudang persenjataan.  

Masih dalam Kunto (1986) pada awal abad ke-20 pada kebutuhan untuk 

mempunyai seorang profesional yang memiliki kemampuan khusus menggerakan 

pendirian Sekolah Tinggi Teknik yang disponsori oleh warga Kota Bandung. Pada saat 

yang sama rencana untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke 

Bandung sudah matang, kota ini di perluas ke utara. Distrik ibukota ditempatkan di 

bagian timur laut, daerah yang tadinya adalah persawahan, dan sebuah jalan raya 

direncanakan untuk dibuat sepanjang 2,5 kilometer menghadap Gunung Tangkuban 

Perahu dengan Gedung Sate di ujung selatan, dan sebuah monumen kolosal disisi 

lainnya. Pada kedua sisi dari gedung yang megah ini akan terdapat permukiman bagi 

kantor-kantor milik permerintahan kolonial. Sepanjang bantaran Sungai Cikapundung di 

antara pemandangan alam terdapat Kampus Technische Hoogeschool (disingkat THS), 

asrama dan bagian pengurus. Bangunan tua kampus ini dan pemandangannya 

mencerminkan arsiteknya yang genius Henri MacLaine Pont. Di bagian barat daya 

disediakan untuk rumah sakit dan institute Pasteur, di lingkungan Pabrik Kina yang tua. 

Pembangunan ini direncanakan dengan sangat teliti mulai dari arsitekturnya dan 

perawatan secara detail. Tahun sebelumnya tidak lama sebelum pecahnya perang dunia 

kedua merupakan tahun keemasan bagi Bandung dan dikenang sebagai Bandung 

Tempo Doeloe.  

Pada perkembangan awal berdirinya Kota Bandung Kawasan Balubur ini 

merupakan kawasan tempat pesiar sinyo dan none Belanda, mereka  sebut sebagai 

tempat untuk “pelesiran atau wisata”. Mereka asyik “lalayaran” di Situ Gojali daerah 

Pelesiran sekarang. Namun sekarang Situ Golaji ini sudah hilang dan berubah menjadi 

permukiman eksklusif di antara permukiman padat penduduk. Kampus THS dengan 

Kawasan Balubur Tamansari merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di 

dalam perencanaan kampus THS tahun 1920 Kawasan Balubur Tamansari merupakan 

kebun Botani  
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2.5.2 Keadaan Geografi dan Administrasi Kawasan Balubur Tamansari 

Secara geografis, Kawasan Balubur Kota Bandung ini terletak pada Kawasan 

Bandung Utara dengan kondisi lahan yang mempunyai kontur lahan yang cukup 

berkontur dengan kemiringan mengarah ke arah Sungai Cikapundung yang membelah 

Kota Bandung mulai dari utara di daerah Ciumbuleuit sampai selatan di Jalan Soekarno 

Hatta. Kawasan Balubur ini berada di Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong 

Kota Bandung. Secara administrasi Kawasan Balubur ini terdiri dari 3 RW dengan 11 RT 

dan mempunyai luas lahan sebesar 45Ha. Dari segi kepemilikan lahan di kawasan ini 

terbagi menjadi 3 kelompok kepemilikan, yaitu (1) tanah hak milik perorangan; (2) tanah 

milik salah satu BUMN yaitu milik PJKA (sekarang PT. KAI); dan Tanah milik Negara 

yaitu marka sungai Cikapundung. Penggunaan lahan pada kawasan ini 95% digunakan 

sebagai lahan terbangun, sehingga kawasan ini termasuk ke dalam salah satu kawasan 

padat dan kumuh (slums) penduduk dan penggunaan marka bantaran sungai (area 

squatters) digunakan sebagai lahan terbangun juga rumah tinggal (tempat pondokan 

mahasiswa). 

Sungai Cikapundung merupakan sungai yang terletak di lembah Cikapundung 

dan sungai terbesar yang melintas di Kota Bandung. Secara administrasi batas Sungai 

Cikapundung adalah: 

- Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat 
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung 
- Sebelah Timur : Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul,  

dan Kecamatan Kiaracondong 
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Astana Anyar, dan  

Kecamatan Bojongloa Kidul 

Sungai Cikapundung melintasi Kota Bandung dari bagian utara yang berada di 

Kabupaten Bandung Barat adalah daerah Maribaya sebagai hulu sungai ke bagian 

selatan di Jalan Tol Purbaleunyi sebagai batas kota. Panjang Sungai Cikapundung dari 

ujung utara yang berada di Dago Bengkok sampai dengan batas kota ujung selatan di 

Jalan Tol Purbaleunyi sekitar 15,61 Km. Secara morfologis, kondisi spasial yang diatur 

dengan kaidah desain hanya mencapai 10,62% saja dan sisanya 89,39% direkayasa 

tidak benar (RTRW,2011). Dalam data RTRW Kota Bandung tahun 2011 – 2030, 

Kawasan Sungai Cikapundung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kota 

(disingkat KSK) yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi daya 

dukung lingkungan hidup. Salah satu kawasan yang terletak di aliran Sungai 

Cikapundung adalah Kawasan Taman Hewan yang merupakan bagian Kawasan Balubur 

Tamansari. Kawasan ini mempunyai nilai strategis dalam perkembangan Kota Bandung, 

karena kawasan ini merupakan salah satu kawasan tertua yang ada di Kota Bandung. 

Adapun gambarannya dapat dilihat pada gambar 2.13.  
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Gambar 2.13  
Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung 

Sumber: Diolah Peneliti dari BAPPEDA Kota Bandung 2011 

KeyPlan 

Jl. Layang Pasteur-Cikapayang-Surapati 

Jl
. C

ih
am

p
e

la
s 

Jl
. C

ip
ag

an
ti

 

Jl
. I

r.
 H

. D
ju

an
d

a 
/ 

Jl
. D

ag
o

 



38 
 

2.5.3 Kawasan Balubur Tamansari sebagai Bagian Pertumbuhan Kota Bandung 

Hidding dalam Kunto (1986) mengemukakan lebih lanjut bahwa Kota Bandung 

dan Sungai Cikapundung merupakan “loro-loro-ning atunggal”. Dua sejoli yang tak 

terpisahkan. Kalau menyebut Cikapundung maka asosiasinya adalah pada Kota 

Bandung. Memang, menurut “teori lokasi” yang dikemukakan William Alonso yang dikutip 

Melville C. Branch (1996) mengatakan bahwa hampir semua kota yang lahir dan tumbuh 

secara organis, akan memilih kedudukan di tepi sungai, tepi pantai, dekat mata air atau 

pada titik pertemuan jalan. Yang dikenal sebagai “nodal” yaitu titik awal pertumbuhan 

suatu wilayah atau kota. Julian de Silva  dalam Kunto (1986) mengatakan bahwa sekitar 

tahun 1641 terdapat sebuah negeri dinamakan Bandong yang terdiri atas 25 sampai 30 

rumah, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.14 

 

Gambar 2.14  
Peta Danau Bandung Purba 

Sumber : Kunto,1986, Semerbak Bunga di Bandung Raya, hal : 23 

Banyak kota-kota besar di Indonesia yang tumbuh dan berkembang secara organik, 

sehingga titik awal pertumbuhannya berkembang bisa dari ditepi sungai, tepi pantai, 

dekat mata air ataupun pada titik pertemuan jalan. Begitu pula pada perkembangan Kota 

Bandung, titik awal pertumbuhannya berpusat di sekeliling mata air. Dari beberapa lokasi 

yang mula-mula dipilih sebagai tempat kediaman Bupati Bandung Cikalintung sekarang 

Cipaganti, Babakan Bogor sekarang Kebon Kawung dan alun-alun semuanya itu 

berorientasi kepada mata air.  Alun-alun Bandung yang terletak di tepi barat Sungai 

Cikapundung pemilihan lokasinya erat sekali dengan “Sumur Bandung” yaitu sebuah 

mata air yang terletak di bawah bangunan PLN sekarang. Lihat Gambar 2.15 

Perencanaan RTRW Kota Bandung.  
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Gambar 2.15  
 Rencana RTRW Kota Bandung 

Sumber : RUTRK Kota Bandung tahun 2011 

 
Peranan Sungai Cikapundung saat itu memegang peranan penting dalam 

menunjang perkembangan kehidupan kota. Sebelum pemasangan instalasi air minum di 

Bandung pada tahun 1916, sebagian penduduk kota mandi dan mencuci pakaian di 

Sungai Cikapundung. Kampung “Pangumbahan” (sekarang dikenal dengan Babakan 

Ciamis). Daerah ini terletak ditepian aliran Cikapundung dan menjadi bukti bahwa di 

masa lalu, sungai itu pernah menjadi sumber pemenuh kebutuhan air bagi penduduk. 

 

2.5.4 Morfologi Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung 

Tinjauan perkembangan sejarah, morfologi, dan fungsi Kawasan Balubur 

Tamansari yang dijabarkan dalam laporan penelitian ini adalah menyangkut hal-hal di 

daerah penelitian dan kondisi masyarakatnya pada umumnya dan aktivitas masyarakat  

di Kawasan Balubur Tamansari pada khususnya. Tinjauan ini akan dipergunakan dalam 

pemaknaan bahasan hasil temuan. Hal-hal yang dijabarkan dalam deskripsi daerah 

penelitian meliputi tinjauan morfologi dan bentuk ruang, tinjauan konfigurasi ruang 

sebagai ruang sosial yang ada di kawasan tersebut, fungsi kawasan di lokasi penelitian 

dan sejarah masyarakat pengguna kawasan, serta aktivitas yang terjadi di ruang sosial 

bantaran Sungai Cikapundung.  

Tinjauan morfologi Sungai Cikapundung dilakukan terhadap sejarah dan bentuk 

yang ada sesuai dengan sejarah yang ada pada waktu ke waktu. Fungsi dominan Sungai 

Cikapundung adalah sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih, selain berfungsi sebagai 

pemenuhan kebutuhan air bersih Sungai Cikapundung memiliki fungsi utama yaitu 

sebagai jaringan drainase utama di Kota Bandung.  Dalam pemanfaatan air permukaan di 
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Sungai Cikapundung pelayanan air bersih yang diatur oleh PDAM masih sekitar 53% dan 

47% air bersih Sungai Cikapundung dikuasai oleh masyarakat sekitar, khususnya 

masyarakat di sekitar sempadan Sungai Cikapundung. Dengan melihat kondisi pada saat 

ini dapat diketahui bahwa pemanfaatan air bersih Sungai Cikapundung belum maksimal 

dan tidak sesuai dengan fungsi utamanya yaitu sebagi penyedia air bersih. Sistem 

Drainase yang berada di daerah aliran Sungai Cikapundung dapat dibagi kedalam dua 

bagian yaitu sistem drainase makro dan mikro. Sistem Drainase Makro Sungai 

Cikapundung, khususnya pada musim hujan bertindak untuk mengalirkan air, baik dari 

daerah tangkapan di bagian utara Kota Bandung maupun dari daerah pusat Kota 

Bandung dan juga Sungai Citarum. Sistem drainase mikro yang ada di Sungai 

Cikapundung terdiri berbagai gorong-gorong yang tersebar di setiap daerah yang 

terlewati oleh Sungai Cikapundung. Gorong-gorong yang berfungsi menjadi saluran 

drainase dan pembuangannya yang bermuara langsung ke Sungai Cikapundung adalah 

Saluran Cikapayang, Sungai Cibarani, Sluran Regol dan Saluran Ancol. Seperti terlihat 

pada gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 
 Jaringan Jalan dan Saluran Drainase Kawasan Aliran Sungai Cikapundung  

Kota Bandung 
Sumber: BAPPEDA Kota Bandung 2011 

 
Sejak dulu peran sungai adalah sebagai pengumpul air hujan yang jatuh pada 

suatu daerah aliran sungai dan secara bebas diubah dalam suatu rangkain siklus 
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hidrologi yang melibatkan atmosfer, air bawah tanah, lingkungan dan manusia.  Sesuai 

dengan fungsi Sungai Cikapundung, peran Sungai Cikapundung adalah sebagai tempat 

simpanan dan resapan air yang berasal dari berbagai sumber khususnya air hujan. 

Peran Sungai Cikapundung sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan air apabila 

terjadi kelangkaan air baku di Kota Bandung. Dengan adanya pertambahan penduduk 

memberikan efek yang sangat besar pada kebutuhan akan air bersih. Adanya kerusakan 

Kawasan Bandung Utara sudah tentu mengurangi pasokan air, sebab daerah utara 

adalah daerah tangkapan air utama bagi sumber-sumber air Cekungan Bandung. Selain 

itu, peran Sungai Cikapundung yaitu sebagai tempat penampungan air agar masyarakat 

Kota Bandung tidak terkena bencana khususnya bencana banjir. Salah satu sebab banjir 

dan genangan adalah penggunaan lahan yang tidak terkontrol di Kawasan Bandung 

Utara sebagai daerah resapan. Selain itu, peran Sungai Cikapundung sendiri adalah 

menghindari terjadinya erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi serta fluktuasi debit yang 

besar. Sungai Cikapundung memiliki peran sebagai potensi air tanah keberadaan akifer 

yang akan diuraikan meliputi akifer di Cekungan Bandung dan di Daerah Aliran Sungai 

Cikapundung. ini merupakan salah satu peran Sungai Cikapundung yaitu sebagai 

sumber air bersih bagi warga Kota Bandung. 

 

2.6  Sejarah Masyarakat Pengguna Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung  

Kawasan Balubur Tamansari berada di sepanjang Bantaran Sungai 

Cikapundung, di mana Sungai Cikapundung terletak di lembah Cikapundung yang 

merupakan sungai terbesar yang melintas dan membelah Kota Bandung dari utara 

sampai selatan. Secara administratif Sungai Cikapundung melintasi Kota Bandung dari 

bagian utara yang berada di Maribaya sebagai wilayah hulu sungai ke bagian selatan di 

Jalan Tol Purbaleunyi sebagai batas kota. Panjang Sungai Cikapundung dari ujung utara 

mulai dari Dago Bengkok sampai dengan batas kota ujung selatan sekitar Jalan Tol 

Padaleunyi adalah sekitar 15,61 Km. Sungai Cikapundung memiliki fungsi dan peran 

yang sangat penting bagi perkembangan Kota Bandung, karena sungai ini berfungsi 

sebagai sumber air baku bagi Kota Bandung.  Dalam Raperda Rencana Tata Ruang 

Wilayah/RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2030, Kawasan Sungai Cikapundung 

ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kota/KSK yang mempunyai nilai 

strategis dari sudut kepentingan fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup. Kawasan 

Strategis Sungai Cikapundung ini merupakan kawasan yang melintasi 3 (tiga) Sub 

Wilayah Kota/SWK, yaitu SWK Cibeunying, Karees dan Tegalega serta lintas wilayah 

administrasi kelurahan dan kecamatan. Seperti terlihat pada gambar 2.17. 
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KORIDOR SUNGAI 

KONDISI 

SEMPADAN 
FUNGSI GUNA 

LAHAN 
INDIKASI ARAHAN 

Batas kota/ PLTA bengkok – 

jembatan siliwangi  

Relative kosong/ 

alami  

RTH dan sebagian 

kecil permukiman  

Kawasan lindung dan 

RTH Kota  

Jalan Siliwangi – jalan  pelesiran  Terbangun  

Dominasi 

permukiman dan 

RTH sebagian kecil 

(kebun binatang)  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

jalan pelesiran – jalan kebun sirih  Terbangun  
Dominasi 

permukiman  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan kebun sirih – jalan suniaraja  Terbangun  
Dominasi 

permukiman  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan suniaraja – jalan asia afrika  Terbangun  
Perkantoran dan 

permukiman  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan asia afrika  Terbangun  

Perkantoran, 

perdagangan dan 

permukiman  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan pungkur/regol-jalan M. 

Ramdan  
Terbangun  

Perkantoran, 

perdagangan dan 

permukiman  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan M. Ramdan – jalan BKR  Terbangun  

Dominasi 

permukiman dan 

RTH sebagian kecil 

(taman kecil)  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan BKR – jalan soekarno hatta  Terbangun  

Dominasi 

permukiman dan 

RTH sebagian kecil 

(kebun bibit milik 

dinas pertanian kota 

bandung)  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Jalan soekarno hatta – bendung 

sukapura  
Terbangun  

Dominasi 

permukiman  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

Bendung sukapura – jalan TOL  Terbangun  

Dominasi 

permukiman  

dan sebagian kecil 

lahan kosong  

Pengembalian fungsi 

sempadan  

88,68% permukiman dan hanya 11,32 % RTH dan fungsi lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 
Peta Lokasi Kawasan Lembah Sungai Cikapundung dari Hulu ke Hilir 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pemanfaatan ruang pada koridor Sungai Cikapundung didominasi oleh permukiman 

sebesar 88,68%, sedangkan yang digunakan sebagai RTH sebesar 11,32%, dan sisanya 

digunakan untuk fungsi lain (lihat tabel 2.6). Bila melihat dari hal tersebut maka Kota 

Bandung termasuk ke dalam kota dengan tingkat hunian yang sangat padat. 

Tabel 2.6  Kondisi Pemanfaatan Ruang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Identifikasi BAPPEDA Kota Bandung 2011 

Key Plan 
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Status tanah di Kota Bandung dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung 

untuk tanah kepemilikan masyarakat baik secara individual ataupun kelompok dan 

swasta, tanah hak milik PT Kereta Api Indonesia (disingkat PT. KAI), dan tanah hak milik 

Pemerintah Kota sebagai aset Pemerintah Kota.  Tanah aset Pemerintah Kota adalah 

tanah hak milik Pemkot yang dikelola melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bandung.  

Secara rinci, tanah aset milik Pemerintah Kota Bandung, Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan teridentifikasi 

bahwa rata-rata status kepemilikan lahan pada daerah kawasan permukiman kumuh 

sangat beragam status kepemilikannya. Secara lebih detail Tipologi Tata Ruang 

Kawasan Sungai Cikapundung Kota Bandung ini, bagaimana pemanfaatan lahan sekitar 

bantaran dapat dilihat pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Tipologi Tata Ruang Kawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Hasil Identifikasi BAPPEDA Kota Bandung tahun 2011 

Adapun beberapa status kepemilikan lahannya berupa lahan milik pemerintah, milik 

pribadi,dan milik swasta. Namun terdapat juga di beberapa daerah kawasan kumuh yang 

status kepemilikan tanahnya berupa sewa lahan atau menggunakan surat perjanjian. 

Lebih jelas mengenai kondisi status kepemilikan lahan di daerah kawasan kumuh, dapat 

dilihat pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2.8 Kondisi Status Kepemilikan Lahan di Kawasan Permukiman Kumuh 
di Sungai Cikapundung Tahun 2009 

No Kecamatan  Kelurahan  Dominasi  
Status Kepemilikan Lahan 

1 Bandung 
wetan 

Taman sari  Pemerintah  

 Swasta  

 Pribadi  

2 Coblong  Dago   Pribadi  

Lebak siliwangi   Pribadi  

Sekeloa   Swasta   

 Pribadi  

3 Cidadap Hegarmanah   Pemerintah  

 Swasta 

 Pribadi  

Cimbuleuit  Pribadi  

4 Regol  Ciseureuh  Pribadi  

5 Lengkong Paledeng   Pribadi  

6 Sumur 
Bandung 

Babakan ciamis  Tanah adat 

 Pribadi  

 Pemerintah  

Braga   Pemerintah  

7 Bandung Kidul  Kujangsari  Pemerintah  

 Pribadi  

8 Batununggal  Kebonwaru   Pribadi  

Sumber : Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan (Penyusunan Program 
Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan) BAPPEDA Kota Bandung tahun 

2011 

Tabel 2.9 Tipologi Tata Ruang Kawasan Kota Bandung 

Kecamatan Kelurahan Luas (m
2
) Penggunaan 

Regol 

  

  

  

  

  

  

Cigelereng 12.305 Polsekta, perumahan, kantor lurah, halaman masjid, lapangan 
olahraga, kantor RW, puskesmas, SMA, jalan dan riool 

Balonggede 47.555 puskesmas, halaman masjid, kantor lurah, pasar, gardu PLN, 
pertokoan, pendopo, bedeng, perumahan, alun-alun, normalisasi 
kali 

Pungkur 44.879 alun-alun, pasar, bedeng, taman, perumahan 

Ancol 14.147 pertamanan (PPTP), kebon bibit, puskesmas, LEN, kantor lurah 

Ciseureuh 7.328 kantor lurah, madrasah, TPU, kantor camat 

Pasirluyu 9.413 puskesmas, kantor lurah, jalan, SD 

Ciateul 212.165 puskesmas, lapangan tegallega, perumahan, rencana jalan, jalan, 
jalur hijau, kantor lurah 

Lengkong 

  

  

  

  

  

Paledang 9.602 puskesmas, gardu PLN, kantor lurah, PDAM, perumahan, bedeng 

Burangrang 104.618 kantor lurah, depot transfer sampah, taman, BPI, perumahan, 
bengkel, SD, GOR, lapangan POP lodaya 

Lingkar Selatan 9.604 jalan, riool, taman, kantor lurah, depot transfer sampah 

Cijagra 19.280 SD, depot transfer sampah, PDAM, rumah dinas camat, kantor 
lurah, jalan 
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Kecamatan Kelurahan Luas (m
2
) Penggunaan 

  Turangga 236.172 Puskesmas, pasar, bedeng, perumahan, DPD Golkar, SD, jalan, 
kantor lurah, rumah dinas, eks kantor wil. Karees, depot transfer 
sampah 

Malabar 72.096 taman, pertamina, perumahan, ASB jabar, garasi, kantor lurah, 
masjid, rumah dinas, kantor camat, puskesmas 

Cikawao 7.521 Taman, normalisasi kali, perumahan, rencana jalan 

Batununggal 

  

  

  

  

  

  

  

Cibangkong 29.550 kantor lurah, perumahan, SD, pasar 

Gumuruh 24.372 kantor lurah, TPU, SD, puskesmas, normalisasi kali, rencana 
jalan, RTH, jalur hijau, taman 

Kebon Waru 175.006 industri/pabrik, kantor lurah, perumahan, koramil/polsekta, pasar, 
puskesmas 

Maleer 84.899 depot transfer sampah, TPU, rencana jalan, kantor lurah, 
perumahan, puskesmas 

Kebon Gedang 14.200 kantor lurah, perumahan, SD 

Binong 11.244 kantor camat, kantor lurah, pasar, perumahan 

Samoja 2.076 normalisasi kali, kantor lurah 

Kacapiring 185.535 Gedung Ahmad Yani, GOR, puskesmas, kantor lurah, taman, SD, 
depot transfer sampah, perumahan 

Sumber: Hasil Identifikasi BAPPEDA Kota Bandung, 2011 

2.7 Kota Terencana (Planned)  dan Tidak Terencana (Unplanned) 

Pada dasarnya kota dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu kota yang terencana 

(planned) dan Tidak terencana (unplanned). Kostoff (1991) mencontohkan kota Lavedan 

sebagai kota yang terencana atau dirancang atau diciptakan dengan proses yang cukup 

ketat melalui proses perubahan dan pembangunannya selalu diawasi dan selalu didaftar 

dan gambarkan dengan lengkap. Sedangkan kota yang tidak direncanakan (unplanned) 

seperti di ungkapkan F. Castagnoli dalam Kostoff (1991) bahwa kota yang tidak teratur 

adalah hasil dari pengembangan diserahkan sepenuhnya kepada individu yang tinggal.  

Bandung sebagai kota yang  pernah mendapat julukan “Parijs van Java” tidak lahir dari 

kekuatan lokal pribumi, tetapi sejarah Kota Bandung berangkat dari pengukuhan 

kekuasaan Hindia-Belanda sejak akhir abad ke-19, ketika Marschaal Hermann Willem 

Daendels mempertautkan Jalan Raya Pos (Grote Postweg atau sekarang dikenal dengan 

Jalan Asia Afrika) dengan Jalan Raya Anyer-Panarukan pada tahun 1811. Pada saat itu 

pula Daendels menginstruksikan untuk membangun Kota Bandung dengan 

menancapkan tongkat di muka Jalan Braga sekarang. Dalam perkembangannya 

didukung oleh pembangunan jalan kereta api antara Jakarta (Batavia) dengan Bandung 

pada tahun 1884. Kunto (1986) melukiskan pada waktu Daendels ke Bandung masih 

dalam keadaan hutan dengan permukiman yang sedikit penduduknya. Daendels 

menginstruksikan kepada Bupati di daerah sekitar Cikapundung Kolot untuk membangun 

pusat kota di sekitar Grote Postweg. Pemerintahan lokal yang semula tinggal di daerah 

Cikapundung Kolot, kemudian membangun tempat tinggal dan mesjid serta lapangan di 

Kawasan Alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan fasilitas pemerintahan ini 
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dilaksanakan sebelum Daendels diganti oleh Pemerintah Kolonial Inggris Raya (tahun 

1881). 

Kunto (1986) menjelaskan bahwa sebelum ada instruksi Daendels mengenai 

pengisian struktur pemerintahan lokal di Kota Bandung, permukiman di Kota Bandung 

dalam sejarah Parahyangan sendiri tidak terlalu penting. Dalam hal ini Kota Bandung 

bukan pusat pemerintahan tradisional di tanah Parahyangan. Pusat-pusat kekuasaan 

Pasundan lebih cenderung tersebar ke Kota Garut, Kawali-Panjalu, Majalengka, dan 

Cianjur. Pemerintahan lokal yang kuat sampai awal abad 20 adalah Cirebon dan Banten. 

Hal ini karena kedua kota ini merupakan pintu gerbang perdagangan Pasundan 

(sekarang dikenal sebagai Jawa Barat).  

Kunto (1986) menyatakan bahwa pada awal abad ke-20, Bandung 

direncanakan sebagai pusat yang baru bagi permukiman orang-orang Eropa dan Asia 

lainnya, seperti: Cina dan India, hal ini diperkuat dengan dibentuknya Gemeente 

Bandung yang otonom oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada 1 April 1906. Kota 

Bandung bersama dengan Kota Semarang dan Kota Surabaya menjadi kota-kota 

berstatus kotamadya. Niat untuk mengembangkan Kota Bandung sebagai kota 

pemerintahan dan pendidikan dimulai pada tahun 1920, semuanya ditunjang oleh potensi 

lingkungan fisik Kota Bandung yang mendukung kenyamanan tinggal bagi orang-orang 

Eropa. Permukiman penduduk pribumi sendiri berkembang sebagai bagian marginal dari 

perkembangan kota Bandung tahun 1900 – 1930. Pusat permukiman pada awalnya 

adalah daerah Ujung Berung yang berpopulasi 12.000 orang di mana mereka mengisi 

wilayah bagian selatan Jalan Asia Afrika hingga ke Dayeuh Kolot. 

Perancangan formal struktur Kota Bandung tidak surut ke belakang sebelum 

tahun 1912, tetapi struktur Kota Bandung dimulai pada tahun 1913 dengan ditandai oleh 

dibangunnya Gedung Pos Pusat karya arsitek van Hoytema. Gedung Pos Pusat ini 

kemudian menjadi tengeran untuk Kawasan Alun-alun Bandung. jalan raya yang 

menghubungkan Bandung dengan Batavia dan Sumedang  sebagai Jalan Daendels 

berkembang menjadi jalan utama hingga tahun 1930-an. Pada awalnya perancangan 

kawasan Grote Postweg ini tidak dikenal, namun daerah komersial berkembang di sini 

dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas kota kolonial yang mendukung pertumbuhan 

Bandung antara lain:  Societet Concordia sekarang dikenal dengan nama Gedung 

Merdeka oleh Schoemaker sebagai pertanda pemantapan pusat sosial masyarakat 

Eropa di Kota Bandung. Selain itu sampai dengan tahun 1950-an juga mulai dibangun 

permukiman orang Eropa antara lain: disekitar Pieterpark (sekarang bernama Wastu 

Kencana), Merpikaweg (Jalan Merdeka), Nijlandweg (kawasan Bandung Utara antara 

Jalan Dago dan Cipaganti). Pemekaran permukiman  Kota Bandung berbeda dengan 

Batavia sebagai pusat kegiatan ekonomi, di Bandung berkembang fasilitas pemerintahan 
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kolonial dari militer, administrasi negara hingga pendidikan, semuanya itu mengisi 

struktur Kota Bandung. Pertama kali Rencana Tata Ruang Kota Bandung dibuat oleh 

arsitek A. Poldervaart, pada saat itu ia sebagai Direktur Dinas Pekerjaan Umum (1932). 

Realisasi rencana tata ruang ini dimulai tahun 1932 – 1942 kurang lebih sebelum 

pendudukan Jepang, bersama arsitek Thomas C. Nix perencanaan kawasan ini meliputi: 

kawasan Jalan Aceh, Jawa, Kalimantan, Sumatra, Cipaganti, Dago, Tamansari, dan 

sebagainya.  Sebenarnya perancangan fisik permukiman besar pertama meliputi tidak 

kurang dari 444 rumah yang dibuat oleh Arsitek E.H. de Roo dan dibangun pada tahun 

1919. 

Kota-kota pendidikan yang ada di Eropa seperti Barkley City, rata-rata 

direncanakan dan dirancang dengan baik. Seluruh prasarana dan sarana penunjang 

sebagai kota pendidikan sangat diperhatikan. Sementara dalam perencanaan dan 

perancangan Kota Pendidikan di Indonesia, pada kenyataannya masih dalam penataan 

zonasi semata, sehingga perencanaannya tidak sampai pada guide line perancangan.  

Seperti terjadi dalam perencanaan kota-kota yang dijadikan sebagai Kota Pendidikan 

antara lain: kawasan Depok, Jatinangor, pengembangan pusat pendidikan Kota 

Semarang di Tembalang rata-rata hanya pada penentuan zoning atau bahkan hanya 

pada penentuan lokasi semata. Kota Bandung adalah salah satu kota Pendidikan yang 

tidak direncanakan sebelumnya, sehingga fasilitas baik prasarana dan sarana penunjang 

pendidikan tidak turut dalam perencanaan kawasan pendidikan yang ada. Bahkan yang 

lebih kompleks lagi permasalahannya adalah adanya tumpang tindih fungsi zoning. 

Sudah tidak jelas lagi perbedaan fungsi zoningnya, semua bersatu. Hal ini terjadi dalam 

pengadaan hunian mahasiswa yang bersatu dengan zone hunian umum  antara 

masyarakat setempat maupun pendatang lainnya. Plurarisme dari sisi status sosial, 

ekonomi, budaya, dan lainnya yang ada ini, akan terjadi akulturasi diberbagai aspek 

kehidupan. 

2.8 Simpulan Bab IV 

Tahun 1712 merupakan tonggak perkembangan Kota Bandung yaitu pada saat 

Pemerintah Hindia Belanda mencari sumber bahan baku untuk perkebunan kopi. Dan 

perkembangan pesat Kota Bandung baru terjadi pada saat Ibukota Kabupaten Bandung 

dipindahkan dari Krapyak (sekarang Dayeuh Kolot) ke pusat Kota Bandung pada tahun 

1810 setelah selesai pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan Batavia dengan 

Bandung. Perkembangan permukiman di Kota Bandung telah mengalami perubahan 

sesuai dengan periodisasi perkembangannya. Perkembangan Kota Bandung terbentuk 

atas struktur permukiman perkampungan kehidupan bermukim masyarakat Kota 
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Bandung berawal dari bentuk yang paling sederhana dari suatu struktur bentuk kampung, 

yaitu “babakan”. Istilah babakan sebagai bentuk dari budaya bermukim masyarakat  

Citra Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kampung-kota 

dengan segala kekhasan bentuk, tatanan ruang maupun karakteristik arsitekturalnya. 

Adanya kampung-kota memberikan pengaruh terhadap pembentukan citra Kota Bandung 

dan pada terjadinya proses transformasi tatanan ruang dari bentukan yang lama ke 

bentuk baru. Citra Kota Bandung ditandai dengan adanya sifat dualisme yang cukup 

tajam yaitu antara struktur kota yang formal dan informal; antara daerah pusat dan 

pinggiran; daerah dalam dan luar; wajah kota bagian depan dan belakang; serta daerah 

gedongan dan daerah kampung-kota. Dualisme ini timbul akibat berbagai latar belakang 

baik politik kekuasaan, paradigma dan politik perencanaan kotanya, kondisi sosial 

ekonomi bahkan dari orientasi pembangunan. Hal ini menunjukkan makna yang tidak 

sekedar bermakna sosial, tetapi juga secara fisik spasial dapat dilihat dengan nyata 

dalam wajah, pola maupun struktur ruangnya. Sehingga menunjukkan dikotomi yang 

tegas, bahwa di dalam satu wilayah kota terdapat-bagian-bagian yang diutamakan ada 

pula bagian-bagian yang dimarginalkan. Dualisme ini menimbulkan dilema yang 

terpolarisasi dan semakin membesar. Sebagai salah satu bentuk permukiman perkotaan, 

kampung-kota diyakini bersumber dan merupakan manifestasi dari budaya bermukim. 

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya, 

perkembangan Kota Bandung yang berintikan kebudayaan dan masyarakat Sunda, 

bertitik tolak dari corak kehidupan kampung pedesaan (rural), yang kemudian 

berkembang  menuju ke arah corak kehidupan perkotaan (urban). Eksistensi kampung 

menjadi lingkungan permukiman merupakan bagian dari proses transformasi ruang  

dinamika perkembangan kota. Wujudnya secara nyata menunjukan terjadinya 

transformasi aglomeratif yang luas dengan ditentukan oleh keberadaan kampung-kota 

sebagai komponen utamanya. 

 

 

 

 

 


