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ABSTRACT The purpose of this paper is to describe dwelling area within 
Kwarasan, Magelang by explaining its space pattern as Karsten’s creation.  
Karsten as an architect who has a huge role within Indonesia city development, 
influence Indonesian architecture style particularly within Java.  Some of city 
within Java have been  created by Karsten,  including the environment as well as 
the building within it.    
One of the main issue within this paper is Kwarasan’s square (alun-alun 
Kwarasan) as a replica of town square which is more likely a lay out of the Java 
Town. Square as a traditional city element as well as Dutch style has been used 
in Kwarasan. Moreover, Kwarasan has been known as a replica of the Java 
Town.  There is a replica of the town hall that  has shown the house which has a 
link with Resident place.  As an Indies dwelling, Kwarasan has a dominant 
aspect with many view for pleasure, natural and has supported by chilly 
condition.     Kwarasan has an attractive landscape that is supported  to benefit 
from some of mountains and Progo river.   Karsten has considered the 
background of the  city to support the character of Kwarasan. 
 

A.   PENDAHULUAN  
 

Kawasan Kwarasan merupakan salah satu permukiman indis yang 
direncanakan oleh Karsten yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah, 
kurang lebih 42 km dari Yogyakarta dan 80 km dari Kota Semarang.  
Menurut Sumalyo, 1993, tahun 1937 Karsten merencanakan pembangunan 
perumahan murah yang waktu itu dikenal dengan “Perumahan Rakyat” 
dalam rangka penyediaan kebutuhan rumah yang layak dan sehat yang 
terletak di bagian Selatan-Barat Kota Magelang yang kemudian dikenal 
sampai saat ini dengan “Kwarasan”.   
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Menurut Noviani dan Utami, 2000, nama Kwarasan ini berasal dari kata 
“waras”  yang dalam bahasa Jawa berarti “sehat”.  Kata “sehat” tersebut bisa 
diartikan sebagai upaya untuk menuju rumah yang sehat atau dengan kata 
lain kawasan yang sehat dan bisa juga kata tersebut diambil dari adanya 
Rumah Sakit Paru-Paru yang didirikan tak lama kemudian untuk kebutuhan 
kesehatan masyarakat kota dan sekitarnya. 

 
Adanya ketinggian atau kontur tanah membuat permukiman tersebut pada 
saat direncanakan sampai sekarang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu : 
1. tipe paling besar, terletak di sebelah Timur lapangan, pada tanah yang 

lebih tinggi dan menghadap ke jalan besar 
2. tipe sedang, terletak di sebelah Utara, pada ketinggian yang menghadap 

ke jalan besar sekeliling lapangan dan sebelah Barat di sekeliling 
lapangan tapi tidak memiliki ketinggian 

3. tipe kecil, terletak di sekeliling tipe besar dan sedang dan tidak 
berhadapan langsung dengan lapangan  

 

Di dalam kawasan permukiman terdapat lapangan yang terletak di tengah 
agak ke Utara yang lebih dikenal dengan “Alun-Alun Kecil” (alun-alun besar 
adalah alun-alun kota Magelang yang terletak di pusat kota).  Lapangan ini 
berfungsi sebagai pusat kawasan dan ruang terbuka kawasan tersebut 
dilengkapi dengan adanya pohon besar yang merupakan simbol alun-alun 
Jawa dan beberapa pohon lainnya.  Terdapat rumah milik seseorang yang 
dianggap tinggi dan sebagai ketua di permukiman tersebut (replica dalem 
kadipaten) yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak Karesidenan 
(dibuktikan dengan adanya pintu penghubung yang berbentuk gua yang 
menghubungkan rumah tersebut dengan rumah Residen Karesidenan Kedu 
yang terletak tidak jauh dari lokasi tersebut). 

 

B.   PENGERTIAN INDIS DALAM ARSITEKTUR  
 

Soekiman, 2000 mengatakan  bentuk bangunan rumah tinggal para pejabat 
pemerintah Hindia Belanda yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara bentuk 
bangunan Belanda dan rumah tradisional oleh Berlage disebut dengan 
istilah Indo Europeesche Bouwkunst, sementara van de Wall menyebutnya 
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dengan istilah Indische Huizen dan arsitektur indis oleh Parmono Atmadi.   
Kata indis berasal dari bahasa Belanda Nederlandsch Indie atau Hindia 
Belanda yaitu nama daerah jajahan Belanda di seberang lautan yang secara 
geografis meliputi jajahan di kepulauan yang disebut Nederlandsch Oost 
Indie untuk membedakan dengan wilayah lain.  Menurut Soekiman 
bangunan yang bergaya indis (Indische stijl) adalah bangunan dengan gaya 
yang mengkhususkan perhatian pada perkembangan gaya dengan 
mendasarkan ciri-ciri khusus suatu kurun waktu.  Menurut Ronald, 1997, 
arsitektur indo merupakan pengungkapan campuran antara arsitektur local 
dengan arsitektur yang datang dari luar (Belanda, Cina, Portugis, Spanyol, 
Arab, India dll) yang bahkan juga luar dalam arti di luar local bersangkutan 
(asimilasi adat).  Sementara menurut Sedyawati, 1997, bangunan indis 
adalah bangunan untuk dan oleh para kolonialis yang dalam perwujudannya 
mengalami pengaruh local, yang dipertegas bahwa kelompok ini tidak 
termasuk bangunan untuk masyarakat setempat. 

 

C.   POLA PERMUKIMAN INDIS DI JAWA   
 

Menurut Soekiman, 2000, pola permukiman masyarakat indis di Jawa pada 
umumnya mempunyai dalem kabupaten yang menghadap ke alun-alun 
dengan pohon beringin di tengahnya dan disekitarnya terdapat rumah 
asisten residen dan kontrolirnya.  Dijelaskan lebih lanjut bahwa unsur utama 
kehidupannya adanya keharmonisan dengan alam sekeliling.  Ditambahkan 
Ronald, 1997, nilai arsitektur dalam bangunan rumah tinggal dalam 
permukiman indis secara fungsional merekam nilai privasi yang cukup tinggi 
dengan penyelesaian ruang secara kuantitatif dan secara kualitatif lebih 
sederhana dalam tampak visualnya dengan derajat kesehatan lebih baik 
selain itu bangunan-bangunannya berorientasi pada tuntutan sarana fisik 
dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi.   
 

D.  POLA RUANG PERMUKIMAN INDIS KARYA KARSTEN DI  
     KWARASAN   

Sampai saat ini pola ruang permukiman Kwarasan terlihat asli seperti 
awalnya.  Perubahan yang terjadi pada kawasan ini hanya berskala kecil 
dan tidak mengubah pola yang ada, misalnya perubahan jenis vegetasi yang 
dipakai dan adanya beberapa warna rumah yang semula hanya putih kapur.  
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Ruang terbuka, sirkulasi dan lay out bangunan rumah tinggal tetap dengan 
tatanan aslinya.  Gang-gang kecilnyapun tidak bertambah ataupun 
berkurang.   

 
Karsten dalam perencanaannya menonjolkan aspek keindahan dan 
kenyamanannya dengan pertimbangan Magelang merupakan daerah 
dengan hawa cukup dingin, pemandangannya indah (dikelilingi beberapa 
gunung) juga didukung posisi Kwarasan ini berkontur dan berada di sebelah 
Barat Kota sehingga tingkat kesejukannya dan keindahan panorama sangat 
tinggi. Ini seperti yang dikemukakan Soekiman, 2000, permukiman indis 
selalu harmonis dengan alam sekitarnya yang antara lain darri kontur 
tanahnya untuk dapat leluasa menikmati indahnya gunung.    
 
Banyak sekali pertimbangan Karsten baik itu dari segi perletakan maupun 
dari orientasi bangunan mengacu pada pemandangan alam yang indah ini 
terutama view ke arah Barat kawasan Kwarasan ini.  Terutama ini dilakukan 
untuk bangunan penting dan unit rumah dengan tipe besar. Apalagi ini 
didukung dengan adanya kontur tanah pada kawasan tersebut. Kontur tanah 
yang ada dimanfaatkan optimal melalui penonjolan fasade bangunan pada 
kontur tinggi agar dapat dengan mudah menikmati alam sekitar dalam hal ini 
gunung dan sungai progo yang ada di sebelah Barat kota. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Blok  Plan Kawasan Kwarasan 
(Sumber : gambar ulang peta th 1940, 2002) 
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Pada gambar di atas merupakan blok plan kawasan Kwarasan dengan alun-
alun di tengah kawasan sebagai replica alaun-alun kota dan dikelilingi 
bangunan-bangunan yang berorientasi terhadapnya.  Terlihat tapak 
terbangun tidak mendominasi kawasan ini karena Karsten tetap ingin 
kawasan ini sebagai kawasan hijau yang tetap mempertimbangkan 
keselarasan terhadap lingkungannya salah satunya dengan tetap 
menyediakan halaman di tiap-tiap unit rumah.   
 
Model perencanaan kawasan ini bisa dikatakan radial (memusat) walaupun 
alun-alun tidak terletak persis di tengah namun alun-alun dijadikan orientasi 
pembuatan unit-unit rumah yang ada di sekelilingnya. 
 
Analisa pola permukiman Kwarasan berdasarkan (1) penzoningan kawasan; 
(2) ruang terbuka pada kawasan; (3) orientasi unit rumah dan (4) perletakan 
bangunan.   

 

1. Penzoningan Kawasan 
 
Kawasan Kwarasan Magelang jika dilihat dari tipe rumahnya terbagi 
dalam tiga kelopok besar yaitu tipe besar, tipe sedang dan tipe kecil.  
Penzoningan tersebut berdasarkan perletakan bangunan dan orientasi 
bangunan terhadap alam sekitar serta berdasarkan kondisi tapak yang 
ada yaitu tapaknya semakin menurun dari Timur ke Barat. 

Tipe besar letaknya di sebelah Timur lapangan dengan pertimbangan 
pada posisi tersebut bisa melihat arah Barat (arah ke beberapa gunung 
dan sungai) dengan leluasa tanpa terhalang rumah-rumah yang lain dan 
bangunan di kota.  Kondisi ini didukung dengan adanya kontur tanah 
karena kawasan tersebut mempunyai kontur tinggi di sebelah Timur dan 
semakin turun ke arah Barat.  Ini sesuai dengan kontur kota Magelang.  
Jadi dalam hal ini Karsten tidak mengubah kontur yang ada di dalam 
kawasan justru memanfaatkan kontur untuk kepentingan masyarakat 
penghuni kawasan.   

Tipe sedang letaknya di sebelah Utara dengan tapak tinggi menghadap 
jalan utama dan sebelah Barat yang berhubungan langsung dengan 
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lapangan alun-alun (dengan warna merah muda). Kondisi ini 
menunjukkan adanya penzoningan tipe ini berdasarkan letak tipe rumah 
yang mempunyai akses langsung dengan alun-alun.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe Sedang , dipengaruhi oleh : 
 orientasi langsung thd alun-alun 
 khusus bangunan di sebelah Utara memp.tapak 

tinggi 

 

 
 

Tipe besar, dipengaruhi :  
 Kontur tapak 
 View ke alam (gunung) 
 Akses langsung alun-alun 
 Akses langsung jalan besar 

Tipe kecil, dipengaruhi : 
 Tidak mempunyai hubungan 

langsung dengan alun-alun 
 Tidak mempunyai hubungan 

langsung dengan jalan utama 
Pada tipe kecil dihubungkan dengan 
gang-gang kecil 2 - 3 m 

Gambar 2. Penzoningan Kawasan dan Kondisinya 
(Sumber : Analisa, 2002) 
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Sedangkan untuk tipe kecil didasarkan pada bagian yang tidak 
mempunyai akses langsung dengan alun-alun namun tetap disediakan 
jalan berupa gang kecil sekitar 2-3 meter.  Khususnya pada gang-gang 
untuk tetap memperhatikan alam sekitar agar tidak terjadi kejenuhan 
dibuat semenarik mungkin dengan penataan vegetasi dan beberapa 
diantaranya ada yang mempunyai kontur tinggi sehingga bisa melihat ke 
arah gunung di sebelah Barat. 

Dari ketiga tipe rumah ini terlihat Karsten mempertimbangkan aspek 
tapak (kondisi alam) dengan tetap memanfaatkan perbedaan kontur dan 
yang paling utama akses dengan pusat kawasan dalam hal ini alun-alun 
yang dikelilingi tipe besar dan sedang, sementara untuk tipe kecil di 
sekitar 

 

kedua tipe tersebut dengan tetap diperhatikan masalah akses ke  

lapangan berupa gang/jalan kecil.  Pembagian antara tipe besar dan 
kecil berdasarkan pertama yaitu kontur yang lebih tinggi karena viewnya 
lebih bagus dibandingkan kontur yang lebih rendah sedangkan yang 
kedua orientasi ke alam gunung sebelah Barat dan yang ketiga  akses 
ke jalan raya di luar kawasan.   

 

2. Ruang Terbuka pada Kawasan 
 

Kawasan permukiman Kwarasan mempunyai bbeberapa ruang terbuka 
sebagai pusat aktivitas bersama yang merupakan replica alun-alun kota.  
Dalam hal ini terlihat Karsten dalam perencanaan ingin membentuk 
karakter kota kecil pada kawsan ini dengan unsur-unsur didalamnya 
(selain alun-alun ada bangunan sebagai replica kadipaten)   
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Gambar di atas memperlihatkan alun-alun sebagai pusat kota dan pusat 
kawasan dan sebagai pusat aktifitas masyarakat.  Ini seperti 
dikemukanan Soekiman, 2000 bahwa ciri khas pola permukiman Indis 
adanya pusat kawasan (alun-alun) sebagai pusat kegiatan dan sebagai 
orientasi perkembangan.  Semua  rumah di Kwarasan berorientasi 
terhadap alun-alun baik secara langsung maupun tidak. 

Alun-alun merupakan jalur kereta dalam tanah yang menghubungkan 
Kantor Karisidenan-salah satu rumah pejabat Kolonial Belanda-wakil 
pribumi di kawasan Kwarasan.  

Seperti diketahui pada umumnya di sekitar alun-alun terdapat kadipaten 
maka di Kwarasan ini berlaku ciri tersebut hanya dalam skala kawasan. 
Kondisi alun-alun Kawarasan tidak jauh berbeda dengan alun-alun kota 
lainnya dengan salah ciri pohon besar, hanya yang berbeda dalam hal 
ini ukurannya.    

 

  

Gambar 3. Alun-alun Kwarasan dan Magelang 
(sumber : Gambar Ulang peta tahun 1940, 2000) 



Pola Permukiman Indis Karya Karsten (Wahyu Utami) 

 

                                                                                                                                                           43 

copyright 

3. Orientasi Rumah 
 

Orientasi unit-unit rumah yang ada di kawasan ini terbagi dalam tiga 
sudut pandang, yaitu orientasi terhadap alam sekitar, terhadap pusat 
kawasan (alun-alun) dan terhadap jalan sebagai sirkulasi/akses antar 
bagian kawasan.    
Orientasi terhadap alam maksudnya rumah tersebut mempunyai view ke 
panorama gunung yang mengelilingi kota dan melihat jernihnya serta 
aliran sungai yang ada di sebelah Barat kawasan.  Ini bisa dilihat dari 
rumah-rumah di sebelah Timur alun-alun yang mempunyai tapak yang 
lebih tinggi dibanding rumah-rumah lainnya.  Kondisi tersebut sebagai 
pertimbangan terhadap tipe besar. 
 
Orientasi terhadap pusat kawasan (alun-alun) terdapat pada rumah-
rumah di sekeliling alun-alun baik di sebelah Timur (dalam hal ini 
merangkap orientasi ke alam), sebelah Utara, sebelah Selatan maupun 
sebelah Barat alun-alun.   Untuk mengantisipasi adanya kejenuhan pada 
view ke lapangan maka di jalan terdapat pepohonan.   

 
Sementara itu orientasi terhadap jalan terbagi menjadi dua bagian yaitu 
orientasi terhadap jalan utama/jalan lingkungan dan terhadap gang 
lingkungan.  Ini dilakukan karena rumah-rumah tersebut mendapatkan 
perllaku yang berbeda, misalnya pada jalan lingkungan mempunyai 
garis sempadan yang lebih besar daripada yang berorientasi terhadap 
gang juga mengenai penyelesaian view ke luar. 

 
 

4. Perletakan Bangunan Rumah  
 

Rumah-rumah yang ada secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu 
yang berada di kontur tapak tinggi dan di tapak tidak berkontur.  Adapun 
yang berkontur terdiri dari rumah-rumah yang terletak di sebelah Timur 
dan sebelah Utara alun-alun.  Namun karena tanah kawasan Kwarasan 
memang berkontur, sehingga hanya yang dekat dengan alun-alun saja 
yang mempunyai tapak yang lebih tinggi dengan tapak lainnya. 
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Perletakan rumah berdasarkan kontur menunjukkan pengolahan kontur 
sangat diperhatikan dalam perencanaan kawasan dengan tetap 
memanfaatkan secara optimal bahkan karena adanya kontur tersebut 
kawasan Kwarasan seolah-olah merupakan kawasan yang bertingkat 
dimana pada tapak tertinggi bisa melihat pandangan ke arah Barat 
tanpa halangan bangunan di sebelah Barat.   

Selain perletakan bangunan berdasarkan ketinggian tapak, kawasan ini 
bisa dilihat dari segi besar kecilnya sempadan yang akhirnya 
menentukan besar kecilnya ruang terbuka dalam rumah.  Secara umum 
untuk rumah tipe besar mempunyai garis sempadan yang lebih besar 
dan prosentase ruang terbuka yang lebih besar pula dibandingkan 
dengan rumah tipe sedang dan tipe kecil.  Untuk tipe besar rumah 
terletak ditengah-tengah tapak dan dikelilingi taman/halaman yang 
memang merupakan cirri rumah-rumah indis untuk kelas menengah ke 
atas.  Sementara untuk rumah sedang selain luasan rumahnya lebih 
kecil juga mengenai ruang terbukanya lebih terbatas.  Sedangkan untuk 
tipe kecil yang terletak di gang-gang hanya mempunyai halaman depan 

saja sebagai teras  2-3 m menjorok ke depan.   

Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan perlakuan tentang 
perencanaan ruang luarnya.  Karsten merencanakan pada gang kecil 
dibuat tanaman peneduh yang membuat nyaman bagi pejalan kaki atau 
pengguna jalan dengan kerimbunannya diantara zone yang lain.  
Sementara untuk jalan-jalan hanya disediakan tanaman peneduh dan 
penunjuk arah saja.   

 

 
E.   KESIMPULAN  

 

Pembahasan mengenai pola permukiman karya Karsten  dengan mengambil 
studi kasus salah satu karya Karsten di Jawa tepatnya di Kwarasan, 
Magelang menghasilkan beberapa kesimpulan tentang pola permukiman 
Kwarasan. 
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Pertama, Karsten dalam perencanaannya mempertimbangkan kondisi awal 
tapak dan berusaha tidak mengubah secara total tapi justru akan 
memanfaatkan tapak yang ada untuk mendapatkan keoptimalan. 

Kedua, dalam perencanaan Karsten mempertimbangkan keberadaan latar 
belakang kota untuk selanjutnya ikut menentukan karakter permukiman 
tersebut, misalnya menonjolkan tradisional, kolonial atau asimilasinya. 

Ketiga, Karsten mengolah tapak secara optimal dan merencanakannya 
dengan pertimbangan lingkungan setempat. 

Kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak bisa digeneralisasikan sebagai 
kesimpulan pola perencanaan permukiman indis karya Karsten jika 
kondisinya alam dan latar belakangnya tidak sama.   
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