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s s a l a m u ' a l a i k u m W a r a h m a t u l l a h i Wabarakatuh. Dengan lebih dahulu memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'alla atas segala rakhmat dan hidayah-Nya yang telah
dilimpahkan kepada kita sekalian, perkenankanlah pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit sambutan sehubungan diterbitkannya buku : "Gedung MPRIDPR RI, Sejarah dan
Perkembangannya". Alhamdullilah, gagasan yang sudah lama untuk menerbitkan buku "Gedung
MPRIDPR RI, Sejarah dan Perkembangannya" dapat terealisasi dengan baik. Lebih gembira lagi,
karena buku ini diluncurkan dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-50 Republik lndonesia dan ulang tahun ke-50
MPRIDPR RI, pada tanggal 29 Agustus 1995.
Buku ini disusun bersama oleh lkatan Arsitek lndonesia dan Sekretariat Jenderal MPRIDPR RI untuk dipersembahkan
kepada masyarakat lndonesia khususnya kepada generasi muda. Di samping itu juga sebagai kenangan kepada ratusan
"armada semuf', yaitu ratusan tenaga muda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tehnik yang ada di
Indonesia, bergotong-royong dengan puluhan tenaga senior dari berbagai macam departemen, instansi pemerintah
serta perusahaan-perusahaan swasta, maka proyek pembangunan gedung yang merupakan arena persemaian awal
sumber daya manusia di bidang tehnik rancang bangun ini dapat terwujud.
Satu ha1 yang patut dihargai adalah tekad, keuletan, ketekunan dan keberanian luar biasa oleh para perancang dan
pembangun antara lain Ir. Sutami, Ir. Soejoedi dan Ir. Nurpontjo, yang akhirnya dapat menghasilkan bentuk dan struktur
bangunan unik dalam waktu relatif singkat dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana kita lihat sekarang.
Pengalaman merupakan guru yang paling berharga, guru yang sempat membentuk sumber daya insan tehnik yang
handal dewasa ini.
Keseluruhan bangunan ini dilengkapi dengan elemen estetika yang mendukung keindahan dan mampu menyatu
dengan kandungan falsafah rancang bangunnya. Untuk itu semua, kita patut menaruh hormat dan bangga. Kebanggaan dan
rasa hormat ini kita ejawantahkan dalam bentuk penyusunan buku ini, agar hasil karya besar ini dapat disuri tauladani oleh
generasi penerus. Gedung MPRIDPR RI yang semula diperuntukkan bagi CONEFO, yang kemudian dengan Keputusan
Presidium Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto setelah tahun 1966, dialih fungsikan menjadi Gedung MPRIDPR RI.
Semoga buku ini akan bermanfaat dan dibaca tidak saja oleh para pemerhati di bidang tehnik dan arsitektur, tetapi juga oleh
masyarakat luas, termasuk para anggota Dewan dan Majelis yang terhormat. Pada hakekatnya segala yang baik datangnya dari
Tuhan Yang Maha Bijaksana, sedangkan kekurangan dan kesalahan yang ada dari karya penerbitan buku ini semata-mata dari
kelemahan kami. Kepada Ketua MPRIDPR RI Bapak H. Wahono, MENSESNEG Bapak Drs. Moerdiono, Menteri Pekerjaan
Umum Bapak Ir. Radinal Mochtar yang berkenan menjadi Pelindung Panitia Penerbitan buku ini, kami ucapkan terima kasih
atas petunjuk dan arahan yang telah diberikan. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini kami ucapkan terima
kasih. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa meridhoi itikad baik ini.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, Agustus 1995

Sekretaris Jenderal MPRIDPR RI
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k t a Sambutan

Ketua Umum IAl
emasuki usia bangsa dan negara lndonesia yang ke-50 pada tahun 1995
ini, kita semua wajib bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa
karena rakhmat-Nya kita dapat menikmati kehidupan sebagai bangsa
lndonesia yang bersatu dan berdaulat hingga hari ini. Oleh karenanya tidak
ada ungkapan terima kasih dan rasa bangga kita sebagai generasi penerus
bangsa, kecuali hanya dengan mengisi hasil kemerdekaan ini melalui karyakarya yang gemilang.

lkatan Arsitek lndonesia (IAl) sebagai wadah kegiatan profesi Arsitek di lndonesia yang berdiri sejak tahun
1959 daalm kiprahnya sebagai institusi bangsa senantiasa memberikan penghargaan terhadap karya
arsitektur dan lingkungan bernilai sejarah. Komitmen ini secara organisasi dituangkan dalam bentuk
kehadiran satu Badan Pelestarian Arsitektur dan Lingkungan Bersejarah serta peraturan etika keprofesian
tentang pelestarian yang harus dipatuhi para anggota IAl.
Sebagai organisasi yang paling berkepentingan dalam menghargai kawasan dan gedung MPRIDPR-RI, IAl terpanggil untuk menjaga keberadaan kompleks yang harus dapat mewujudkan kedudukan wakil-wakil rakyat selaku pemegang
kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia. Adalah merupakan suatu kebanggaan, bahwa arsitektur gedung dan kawasan ini dirancang oleh arsitek dan ahli teknik putra-putra Indonesia. Dalam perbendaharaan desain arsitekturnya, kita boleh bangga pula
bahwa arsitektur gedung MPRIDPR-RI ini adalah satu-satunya di dunia dan sangat mengagumkan.

Kepedulian dan rasa bangga ikut memiliki monumen arsitektur bersejarah ini kami tuangkan dalam bentuk kerjasama antara
IAI dengan kantor Sekretariat Jenderal MPRIDPR-RI tahun 1993 dan penerbitan Buku Gedung MPRIDPR-RI yang diadakan
bertepatan menyambut 50 tahun HUT Kemerdekaan Republik lndonesia tahun 1995.
Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara serta berbagai
pihak yang mendukung diterbitkannya buku ini. Akhirnya kami berharap, semoga sumbangsih ini bermanfaat bagi bangsa dan
negara Indonesia.
Dirgahayu lndonesia !
Jakarta, Agustus 1995
Ketua Umum IAl

Ir. Suntana SE, MBA, IAl
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Pengantar
angsa lndonesia selalu menjunjung tinggi demokrasi. Dalam kaitan ini
sudah selayaknya, secara terbuka mereka akan bersedia memberikan
tempat yang terhormat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai badan legislatif. Sehingga menjadi wajar pula, kalau bangunan
atau kompleks bangunan sebagai tempat keberadaan Lembaga Tertingg i
dan Tinggi Negara tersebut memperoleh penghargaan, sesuai dengan
fungsi dan posisinya. Dengan demikian, menjadi sangat penting Gedung
MPRIDPR dicatat dan dibukukan sejarahnya. Sebagaimana sudah banyak diketahui, Gedung
MPRIDPR memiliki kaitan erat dengan sejarah kebangsaan Indonesia, khususnya dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta perkembangan kedua
lembaga negara tersebut. Namun yang mungkin belum banyak disadari, gedung ini juga memiliki
kaitan erat dengan kemampuan berkarya di bidang rancang bangun, sesuatu yang juga selayaknya
wajib dicatat dalam perjalanan pengalaman para tehnisi Indonesia. Mengingat pengalaman selama
menggarap pembangunan gedung tersebut, telah ikut serta memberikan sumbangan bagi pembentukan kecenderungan arah rancang bangun baru di Tanah Air. Lebih khusus lagi dengan kenyataan,
belum pernah ada padanan dengan rancang bangun serupa di seluruh dunia. Secara kesejarahan,
buku ini dibagi dalam tiga nuansa. Pertama, terdapat sejumlah gedung lain di berbagai kota yang
pernah dipakai oleh lembaga tertinggi dan tinggi negara atau lembaga yang berfungsi sama, di
masa-masa sebelumnya. Kedua, terdapat alasan kuat ketika Pemerintah Republik lndonesia pada
akhirnya memutuskan untuk tTIembangun gedung ini. Dan ketiga, telah terjadi perubahan situasi
yang membuahkan dampak perubahan, baik di dalam pembangunan maupun pemakaian gedung
MPRIDPR. Dalam rangka ikut serta memperingati ulang tahun ke-50 Kemerdekaan Indonesia, buku
ini dipersembahkan bersama oleh lkatan Arsitek lndonesia dengan Sekretariat Jenderal MPRIDPR
kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Oleh para penyusunnya, buku ini juga ingin
dipersembahkan sebagai kenangan kepada ribuan bekas anggota armada semut, yakni seluruh
tehnisi lndonesia yang telah bekerja keras ketika bersama-sama menyelesaikan pembangunan yang
sekarang ini kita narnakan, Gedung MPRIDPR. Tanpa keteladanan dan ketekunan mereka,
masyarakat lndonesia mungkin tidak bakal pernah memiliki bangunan monumental tempat Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara hadir. Tempat putera-putera terbaik bangsa memperdengarkan suara
nurani rakyat.

.
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Foto
~embukabab
Gedung

um'at pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa lndonesia memproklamasikan kemerdekaan lndonesia. Kemerdekaan yang sejak
lama begitu didambakan sudah datang dan itu berarti, revolusi telah
dicanangkan. Tetapi, hanya dengan pembacaan proklamasi, suatu
negara dan semua perangkatnya memang belum bisa terwujudkan.
Pada saat itu, yang ada tak lebih dari selembar kertas proklamasi, bendera
merah-putih serta lagu kebangsaan lndonesia Raya, lagu yang segera
dinyanyikan bersama secara bersemangat oleh massa yang berkumpul di
halaman Pegangsaan Timur No 56, Jakarta. Merupakan sebuah kisah yang
mung kin tidak banyak disadari, kelahiran suatu bangsa, bangsa lndonesia
tidak memiliki kelengkapan apa-apa kecuali ketiga ha1 tersebut di atas.
Revolusi yang hanya bermodalkan semangat kemerdekaan dan keikhlasan
berkorban itu menghendaki segala sesuatu berlangsung serba cepat.
Sehingga yang terjadi, sehari setelah proklamasi, disah kanlah UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia dan lr. Soekarno ditetapkan sebagai
Presiden, dibantu Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan selanjutnya
barulah dibentuk kabinet pertama memakai sistim presidensiel. Sewaktu
Panitya Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) rnensahkan berlakunya
konstitusi yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, disebutkan mengenai berbagai macam kelengkapan
negara. Kelengkapan tersebut terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian Negara, Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dari
semua kelengkapan ini, yang sudah terbentuk baru lembaga Kepresidenan
dan Kementerian Negara. Tetapi bagaimanapun, rakyat merupakan sumber
dari segala kekuasaan. Konstitusi sekedar sarana yang justru harus bisa diabdikan sepenuhnya untuk upaya mensejahterakan rakyat. Pada sisi lain,
kedaulatan dari rakyat juga harus bisa ditampung, sehingga pelaksanaan
pemerintahan secara mantap bisa berlangsung. Mandat dari rakyat, menurut
kenyataan belum bisa terwujud kan pada hari-hari pertama dimulainya revolusi. Sebagai salah satu upaya untuk bisa mendengarkan suara hati rakyat,
akhirnya dibentuklah suatu lembaga baru.
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dl Bandung
JawaBarat
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1945, dimana antara lain d i n y a t a+.. q
"...sebelum Majelis ~ e r r n u s ~ a w a r a d
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

6
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Dewan Pertimbangan Agung d i b e n ~
49

GedungSchouwburg,
sekarang Gedung
Kesenlan
Jakarta.

menurut Undang-Undang Dasar
segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional." Atas dasar keta

I&

tersebut, dibentuklah Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP), bertugas untuk membantu P
dalam menyelenggarakan pemerintahan serta Komite Nasional Daerah, sambil menunggu nantinya
dilangsungkannya suatu pemilihan umum.
Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Schouwburg, Jakarta dan dilanjutkan
dengan persidangan pertama, yang dipimpin oleh ketuanya Mr. Kasman Singodimedjo juga di gedung
yang sama. Namun mengingat keterbatasan tempat, Sekretariat KNIP terpaksa berada di tempat terpisah,
mereka menempati bekas Gedung Jawa Hookookai di dekat Lapangan Banteng. Kelangkaan gedung yang
memadai pada masa itu serta masih belum mantapnya penyelenggaraan pemerintahan, menyebabkan
tempat persidangan KNIP harus selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini berarti, harus selalu
berpindah-pindah tempat. Sidang kedua KNIP, tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, diselenggarakan di bekas
Hotel Binnenhof, di Jalan Kramat Raya. Selanjutnya pimpinan KNIP diserahkan kepada Sutan Sjahrir.
Selama berlangsungnya persidangan, mereka menyadari kesulitannya mengumpulkan anggota KNIP.
Disamping ini, ha1 yang paling esensiel pada saat itu adalah munculnya keinginan untuk bisa menegaskan prinsip pembagian kekuasan dalam negara, agar negara Republik lndonesia bisa diketahui oleh
masyarakat dunia, bahwa memang ikut serta dalam me

Bangunan
dl Jalan Cilacap,
sekarang dipakai oleh
Direktorat Jenderal dan
Kebudayaan, Departemen
Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan, Jakarta.

junjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Kenyataan tersebut mendorong diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden
nomor X (eks), dimana antara lain menyebutkan," Komite

I

Nasional lndonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat,
diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukm
Garis-garis Besar Haluan Negara. Kecuali itu, disetujur
pula keputusan, "...pekerjaan Komite Nasional Pusat
.-
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SidangkeempatKNlP
di Gedung Repubiik
lndonesia
Solo, Jawa Tengah
28 Februari sampai
3 Maret 1946.

sehari-hari, berhubung gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara
mereka dan bertanggungjawab kepada Komite Nasional lndonesia Pusat." Berdasar maklumat tersebut,
hanya selang satu hari sesudahnya, Komite Nasional lndonesia Pusat membentuk Badan Pekerja, nantinya lebih dikenal dengan singkatan BP KNIP, terdiri dari 15 anggota dengan ketua Sutan Sjahrir. Pada
sidang kedua tersebut, Sekretariat KNl P menggunakan bangunan di Jalan Cilacap, sekarang dipakai oleh
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
Salah satu persoalan penting yang tampil sebagai topik pembicaraan dalam persidangan BP KNIP pada
minggu-minggu pertama revolusi adalah, bagaimana memperbaiki pola kepemimpinan negara. Dua
macam aliran tercermin selama berlangsungnya perdebatan. Kelompok pertama meminta agar lembaga
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Gedung Hotel
Van Laar
dl Jalan Kutoardjo,
sekarang
Jalan Jenderal Sud~rman,
Purworedjo.

kepresidenan diganti dengan bentuk presidium, yang
akan terdiri dari tiga anggota. Kelompok kedua tetap
mempertahankan lembaga kepresidenan, dengan
syarat sistim kabinet presidensiel diubah menjadi kabinet parlementer. Presiden hanya berperan sebagai lambang persatuan, sedangkan kepala pemerintahan akan
dipimpin oleh seorang perdana menteri.

GedungLoge
Theosofle
di Jalan.Malioboro~
Yogyakarta.

Dalam pemungutan suara, kelompok pertama mengalami kekalahan. Dengan demikian, kedudukan
Soekarno tetap sebagai Presiden, hanya saja kabinetnya harus diganti baru. BP KNlP kemudian menunjuk Sutan Sjahrir selaku formatur untuk menyusun kabinet baru. Terbentuknya kabinet Parlementer
dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri membuktikan tekad pemerintah Indonesia untuk menjamin berlakunya prinsip kedaulatan rakyat. Secara bertahap, dimulailah pembagian tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara pihak eksekutif, legislatif dan judikatif. Selanjutnya KNlP menunjuk
Soepeno sebagai ketua sementara. Mengingat KNlP masih belum mempunyai gedung tetap yang bisa

Gedung Sociteit
Malang, Jawa T~mur.
S~dangKNIP berlangsung dl slnl pada
t g ~25 Apr~lsampal

dijadikan tempat bersidang, sidang-sidang terpaksa
berpindah tempat. Sidang ketiga pada tanggal 25 sampai 27 November 1945 menempati sebuah gedung di
Jalan Pangeran Diponegoro, di depan gedung CBZ
(sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto
Mangunkusumo). Gedung bekas tempat persidangan
ketiga tersebut sekarang dipakai oleh SMA PSKD.
Selama tiga kali persidangan, KNlP hanya berpindah
tempat di dalam kota Jakarta. Tetapi sidang selanjutnya

beralih ke kota lain. Sidang keempat KNIP, tanggal 28 Februari sampai 3 Maret 1946, diselenggirakan di
Gedung Republik lndonesia di Solo (Jawa Tengah). Selanjutnya, BP KNlP bersama sekretariatnya, pindah
ke Purworedjo (Jawa Tengah), menempati gedung bekas Hotel Van Laar di Jalan Kutoardjo (sekarang
Jalan Jenderal Soedirman). Alasan kepindahan ke Purworedjo untuk mendekati Pemerintahan Pusat yang
saat itu berada di Yogya, dan karena belum mendapat tempat di Yogya, maka ketika itu Bupati Purworedjo
menawarkan BP. KNlP untuk menempati gedung bekas Hotel Van Laar.
Kemudian, persidangan kelima BP KNIP, tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947, berlangsung di
gedung bekas Sociteit Concordia di Malang (Jawa Timur). Dalam persidangan tersebut Mr. Assaat bertindak sebagai ketua. Sesudah persidangan di Malang, pertengahan Maret 1947, BP KNlP beserta sekretariatnya pindah ke Yogyakarta, dan untuk sementara waktu-lebih kurang satu bulan menempati gedung
Palang Merah lndonesia di Jalan Gondolayu.
Berlainan dengan tempat keberadaan Sekretariatnya, rapat-rapat awal BP KNlP diselenggarakan di rumah
L

Sidang keenam KNIP
6 sampal
Desember 1949
di Sitihinggil Keraton,
Yogyakarta.

salah seorang bangsawan di sekitar Pasar Ngasem, di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kemudian,
kegiatan rapat serta Sekretariat BP KNlP sejak pertengahan April 1947 sampai dengan tanggal 15 Agustus
1950 mendapatkan tempat tetap di Gedung Loge Theosofie, di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sementara
berkedudukan di Gedung Loge Theosofie itu, berlangsung sidang keenam KNlP tanggal 6 sampai 15
Desember 1949 di Sitihinggil Keraton, Yogyakarta.
Sebagai pelaksanaan dari hasil persetujuan Konperensi
Meja Bundar, sejak akhir Desember tahun 1949 diberlakukan Konstitusi Republik lndonesia Serikat yang
kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar
Sementara tahun 1950. Berdasar Konstitusi RIS ini,
parlemen RIS yang diketuai oleh Mr. Sartono mengadakan sidang pertama di sebuah gedung di Jalan
Wahidin, Jakarta. Gedung tersebut dibangun tahun
1835 dan diberi nama Sociteit Concordia, berfungsi
sebagai tempat hiburan serta tempat pertemuan para
opsir Belanda. Sesudah mengalami berbagai per-
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Hote.lDesIndes,
baikan, bangunan
sekarang dl bekas ternpat itu berdiri pusat t
ersebut sekarang
perbelanjaan Duta
Merlin Jakarta.

ini oleh Pemerintah RIS diresmikan namanya menjadi Gedung Parlemen (Di tempat
berdiri Gedung Departemen Keuangan). Sayang sekali, setelah upacara pembukaan

tanggal 16 Februari 1950, gedung baru tersebut agaknya masih belum layak untuk digunakan sebagai
tempat persidangan. Rapat-rapat parlemen selama dua minggu terpaksa dilangsungkan di lantai atas
Hotel Des lndes (sekarang di bekas tempat itu berdiri Pusat Perbelanjaan Duta Merlin).
Situasi negara yang baru saja lepas dari perang kemerdekaan menyebabkan pelaksanaan pemilihan
umum sebagai salah satu langkah untuk menampung kehendak rakyat tidak bisa berlangsung secepat

yang diharapkan. Barulah kemudian, berdasar Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pemilihan
umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante bisa dilangsungkan pada pertengahan
tahun 1955. Sebagai akibat dari masih terbatasnya gedung-gedung milik pemerintah, selama itu para
wakil rakyat tidak hanya melakukan persidangannya dengan berpindah-pindah kota, tetapi bisa juga
berlainan kota. Pengalaman tersebut pernah dialami oleh para anggota DPR hasil pemilu 1955. Mereka
harus bersidang di Jakarta sedangkan tempat persidangan para Anggota ~onsthuanteterpaksa diselenggarakan di gedung bekas Sociteit Concordia di Bandung (Jawa Barat).

Walaupun sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh, para anggota konstituante ternyata mengalami
kegagalan dalam mencapai kesepakatan mengenai bentuk dasar negara. Mereka juga tidak berhasil meruPersidangan para
anggota Konstituante
diselenggarakan
digedungbekas
Sociteit Concordla
diBandungJawaBarat.

muskan lahirnya sebuah undang-undang dasar baru. Bahkan juga gagal menetapkan UUD 1945 menjadi
UUD Negara Republik Indonesia. Kegagalan tersebut mendorong Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli
1959 membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD Negara Pepublik Indonesia tahun
1945. Agar bisa memenuhi ketentuan yang terdapat di

as

dalam UUD 1945, maka melalui Penetapan Presiden No
211 959, di bentu klah Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS). Disusul kemudian oleh pembentukan
Dewan Pertimbangan Agung, berdasar Penetapan
Presiden No 311959. Dengan demikian, semua kelengkapan negara seperti yang dimaksud oleh UUD 1945 telah
bisa terpenuhi, walaupun sebagian terbesar dari kelengkapan negara tersebut; MPR, DPR, DPA, dibentuk melalui
Penetapan Presiden.
Dalam perkembangan selanjutnya, Dewan Perwakilan
Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 akhirnya
dibubarkan lewat Penetapan Presiden No. 311960, karena
tidak menyetujui RAPBN yang diajukan Pemerintah.
Sebagai gantinya, dengan Penetapan Presiden No. 411960
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P e w a n SU I11 MPRS
di Gedung Merdeka
tahun 1965 di Bandung,
Jawa Barat.
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tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membentuk
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR),
yang diketahui oleh H. Zainul Arifin. Persidangan DPR-GR
selama beberapa tahun masih tetap menggunakan

u
I

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat lama.

Sidang Umum pertama MPRS diselenggarakan pada
bulan Nopember tahun 1960. Sidang Umum kedua pada
bulan Mei tahun 1963 dan Sidang Umum ketiga pada
bulan April tahun 1965. Ketiga persidangan tersebut
berlangsung di gedung bekas Konstituante, yaitu Gedung

Sociteit Concordia di Bandung, yang pada waktu itu sudah
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diganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Gedung tersebut merupakan gedung bersejarah, karena pada

(Bangunan bekas
Q

Di tempat ~tu
sekarang berdiri
Gedung Kantor
Menpora, Jakarta.

pertengahan bulan April 1955 pernah digunakan sebagai tempat diselenggarakannya Konperensi Asia
Afrika.
Dengan menyadari kenyataan bahwa sebagian besar anggota MPRS berdomisili di Jakarta, dibentuklah
sebuah Sekretariat Cabang dengan mengambil tempat di Gedung Stannia di Jalan Cik Ditiro. Sementara
itu, semua persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masih tetap berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan
Rakyat, nama baru untuk Gedung Parlemen, terletak di samping Lapangan Banteng, Jakarta.
Pada tahun 1964, pimpinan DPR GR yang diketuai oleh H. Arudji Kartawinata bermaksud merernajakan
bangunan tempat persidangan mereka. Rencana ini rnulai dilaksanakan pada awal tahun 1965 oleh
Panitya Antar Departemen. Selarna proses perernajaan berlangsung, sejak bulan Februari 1965, DPR GR
berikut Sekretariatnya pindah ke kompleks Senayan, menempati bangunan semi-permanen dari bekas
milik Komando Urusan Pembangunan Asian Games (KUPAG). Bangunan darurat tersebut telah diperluas
khusus untuk bisa menampung secara agak memadai aktivitas para anggota DPR GR.

Sebelurnnya pernah direncanakan, bangunan darurat ternpat persidangan DPR GR di Senayan hanya akan pditernpati sekitar dua tahun, sarnbil menunggu selesainya peremajaan gedung lama di dekat Lapangan
Banteng. Tetapi, tanpa terduga pada tanggal 30 September 1965 rnalarn hari rneletus peristiwa G30SlPKI.
Peristiwa tersebut, dengan segala rnacarn eksesnya, rnenyebabkan usaha pernugaran Gedung DPR terpaksa terhenti. Oleh karena pada saat itu gedung sernentara DPR GR di Kornpleks Senayan juga rnasih
belurn rnernpunyai ruangan untuk bisa menarnpung persidangan pleno, rnaka penyelenggaraan rapatrapat pleno terpaksa rnernanfaatkan gedung basket. Sedangkan penyelenggaraan Sidang Urnurn MPRS
keernpat tahun 1966 dan Sidang lstirnewa MPRS tahun 1967, karena kelangkaan ternpat juga terpaksa
berlangsung di Gedung lstana Olah Raga. Ternpat persidangan tersebut sernuanya berada di Kornpleks
Gelanggang Olah Raga, Senayan, Jakarta.
Sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara, selama ini ternpat persidangan para wakil rakyat dalarn aktivitasnya untuk bisa menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, sangat memprihatinkan. Sernangat perjuangan yang terus berkobar pada awal perang kemerdekaan, menyebabkan tidak ada yang menyadari
bahwa bangunan-bangunan yang digunakan untuk sidang-sidang KNlP sama sekali tidak rnernadai.
Begitu pula ketika perang kemerdekaan telah selesai dan saat pengakuan kedaulatan terhadap negara
Indonesia sudah datang, pemerintah rnasih juga tetap belurn rnarnpu rnenyediakan suatu ternpat yang
layak untuk persidangan para wakil rakyat. Malahan dalarn tahun-tahun berikutnya, ketika berbagai
proyek rnercu suar direncanakan dan sebagian sudah mulai digarap, belum pernah terlintas pernikiran
untuk rnernbangun kawasan khusus yang bisa digunakan oleh lembaga perwakilan rakyat, khususnya
Majelis Perrnusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Selarna perjalanan waktu, sejak KNlP pertarna kali dibentuk untuk bisa rnernbuktikan kepada rnata
dunia bahwa Indonesia rnerupakan negara dernokrasi, sarnpai kepada rnasa persidangan MPRSIDPR
GR, tidak kurang lima belas kali para wakil rakyat harus berpindah tempat dan berpindah kota. Tidak
hanya terpisahnya ternpat sekretariat dan lokasi persidangan, menyebabkan suasana persidangan
kurang rnenguntungkan. Malahan pernah terjadi, tempat persidangan antara anggota MPRS dengan
anggota DPR tidak berada dalarn satu kota.
Ada kalanya, rnereka menggunakan tempat persidangan dalarn bangunan mirip gudang. Seperti pernah terjadi, ketika sidang-sidang DPR GR terpaksa harus memanfaatkan bangunan darurat bekas
pakai pesta olah raga Asian ~ a m e s .Ketidaknyamanan pelayanan kepada para anggota MPRIDPR
semacam inilah yang ingin diakhiri oleh pemerintahan Orde Baru.

Gedung Dewan
Perwakilan Rakjat.
Nama baru untuk
gedung Parlemen yang
terletak di samping
Lapangan Banteng,
Jakarta.

emangat revolusioner sering bisa berkobar secara amat dinamis.
Prakarsa lndonesia untuk membantu mewujudkan sebuah dunia
baru yang bebas dari penjajahan sudah sejak awal tertulis pada pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan,
sehingga hanya dalam waktu sepuluh tahun setelah proklamasi
kemerdekaan, lndonesia tampil memprakarsai terselenggaranya Konperensi
Asia-Afri ka. Pertemuan tersebut berlangsung sejak tang gal 18 sampai dengan
24 April 1955 di Bandung (Jawa Barat). Sebanyak 29 negara dari dua benua,
Asia dan Afrika, mewakili lebih dari separo umat manusia di dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa duduk bersama dan bertemu muka. Para wakil
ke-29 negara berdaulat ini mempersatukan tekad untuk berjuang menghapuskan segala macam bentuk penjajahan. Semangat Bandung, seperti yang
telah dirumuskan dalam Konperensi Asia-Afri ka, segera berkobar ke seluru h
penjuru dunia. Semangat tersebut menyulut api perjuangan kemerdekaan dari
bangsa-bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Perjuangan tersebut
akhirnya bisa meruntuhkan kekuasaan kolonial dan melahirkan negara-negara
baru yang merdeka dan berdaulat. Terjadilah sebuah perubahan global. Situasi
di seluruh dunia tidak lagi seperti ketika masa akhir perang dunia II, menjelang
saat pem bentukan PBB. Situasi global yang harus di hadapi oleh bangsa dan
negara lndonesia pada pertengahan tahun 60-an, mendorong pemerintah
lndonesia untuk melaksanakan secara tegas amanat yang tercantum pada alinea
pertama pem bu kaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang
Dasar 1945 baru saja diberlakukan kembali di lndonesia lewat Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Khususnya, gagasan dari para pendiri bangsa untuk
menghapuskan segala macam bentuk penjajahan dari atas muka bumi, sebagaimana telah dinyatakan dalam pem bukaan UUD 1945, "...bahwa sesunggu hnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab i t ~ maka
,
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." Dengan tetap mengacu kepada isi Pembukaan UUD
1945, upaya lndonesia untuk menampung semangat revolusioner diterjemahkan dengan melahirkan gagasan untuk menyelenggarakan Conference of
the lVe w Emerging Forces (Conefo) d i Jakarta.
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Konperensi internasional dari seiumlah negara yang mendukung gagasan membentuk tata dunia b a t ~ .
Sebuah langkah terobosan yang sudah pasti akan berhadapan-hadapan langsung dengan PBB, dimana
sejak awal tahun 1965, pemerintah Indonesia sudah mempelopori perombakan organisasi dunia
Tanggal 8 Maret tahun 1965, dengan semangat revolusioner yang selalu berkobar, mela
Keputusan Presiden RI no 4811965, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan
Tenaga (PUT) untuk melaksanakan pembangunan proyek political venues di Jakarta. Proyek tersebut
bakal melengkapi proyek olah raga yang sudah sempat dibangun semasa penyelenggaraan kegiatan
pesta olahraga se-Asia, Asian Games. Dalam upaya inilah, letak lahan yang dipilih untuk melaksanakan
pembangunan proyek political venues hanya bersebelahan dengan kompleks sport venues di Gelanggang
Olah Raga Senayan. Kedua venues yang bakal saling menunjang tersebut malahan hanya dipisahkan
oleh sebuah jalan, kedua-duanya sama-sama terletak di tepi Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut pertimbangan Keppres 4811965, pembangunan kompleks tersebut dilakukan "... untuk kepentingan
penyelenggaraan konperensi-konperensi internasional di bidang politik dalam rangka penggalangan persatuan bangsa-bangsa, terutama dari negara-negara The New Emerging Forces, perlu dibangun political
venues di Jakarta, (Indonesia), yang sesuai dengan kepribadian Indonesia."
Salah satu yang menarik dalam surat keputusan di atas adalah ketentuan tambahan, proyek raksasa tersebut harus sudah selesai dikerjakan sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Dengan pencantuman batas akhir
rencana pembangunan seperti itu, berarti hanya tinggal tersisa waktu sekitar tujuh belas bulan untuk
menyelesaikan pembangunan. Sehingga tidak mengherankan, sebagai pihak penerima pelimpahan tugas
untuk menjadi penangungjawab pembangunan proyek, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT)
Soeprajogi, pada tanggal yang sama dengan dikeluarkannya Kepres 4811965, segera menerbitkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No 6lPRTl1965 tentang Komando Pembangunan Proyek
Conefo disingkat Kopronef.
Peraturan yang seketika itu juga langsung dikeluarkan oleh Menteri PUT antara lain menyebutkan,
"...mengingat sangat mendesak dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan
proyek tersebut, perlu dimobilisir segala dana dan daya supaya pembangunannya dapat diselesaikan
dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu sebelum tanggal 17 Agustus 1966, sebagaimana dikomandokan oleh Presiden Republik Indonesia."
Untuk lebih menjelaskan tentang peraturan menteri ini, dinyatakan bahwa, "Proyek Conefo adalah proyek
bangunan political venues yang terdiri dari beberapa bangunanlkonstruksi, lengkap dengan isinya
(interior, dekorasi, meubilair) dan landscaping menurut gambar rencana yang telah disetujui oleh
Presiden Republik Indonesia.
Perlu dimaklumi, pada saat itu yang selalu tampil adalah semangat revolusioner. Semangat tersebut
terasa merata di semua bidang. Sebagai salah satu dampaknya, isi pasal 5 peraturan Menteri PUT tentang
Proyek Conefo menegaskan, "Komando Proyek diberi wewenang untuk atas kuasa Presiden:
a. Memobilisir dan menggunakan aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah yang ada hubungannya
dengan dan yang diperlukan untuk pembangunan proyek.
b. Mengadakan hubungan kerja dan kerjasama dengan instansi pemerintah (sipil dan militer) serta
swasta menurut keperluan.

c. Mengikutsertakanlmengerahkan perusahaan negara, perusahaan
swasta yang progresip dan masyarakat dalam pekerjaan pembangunan proyek.
d. Menetapkan kebijaksanaan dan mengadakan tindakan-tindakan
yang dipandang perlu untuk kepentingan Proyek Conefo, dengan
memperhatikan kebijaksanaan umum pemerintah dan hukum yang
berlaku."
Dalam semangat revolusioner dan suasana tergesa-gesa, pelaksanaan
Proyek Conefo disusun bagaikan sebuah organisasi militer. Pelaksanaan
proyek disebut dengan istilah komando dan dipimpin langsung Menteri
PUT dengan kedudukan sebagai komandan. Dalam melaksanakan
tugasnya, komandan dibantu oleh empat orang deputi dan setia~deputi
diserahi tugas untuk memimpin sebuah tirn kerja tertentu.
Berdasar pembagian tersebut, komando proyek memiliki empat kesatuan operasional berbentuk tirn kerja. Terdiri dari tirn I perencanaan dan
pegawasan teknik, tirn II keuangan dan pembiayaan, tirn Ill logistik dan
tirn IV pelaksanaan. Setiap tirn kerja terdiri dari minimal tiga dan maksimal lima anggota inti, tirn dipimpin
oleh seorang deputi sebagai ketua merangkap anggota. Dan seandainya ketua bersangkutan berhalangan,
tugasnya bisa diwakili oleh seorang wakil ketua.
Melalui tata organisasi semacam ini, dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa mensukseskan Proyek
Conefo, komandan proyek bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden Indonesia.
Tanggal 19 April 1965, dengan upacara semarak yang dihadiri oleh berbagai perwakilan negara-negara
asing, tepat pada peringatan ulang tahun ke sepuluh Konperensi Asia-Afrika, dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Jakarta.
Sekarang, terbentang tantangan terbuka yang harus bisa dijawab oleh para teknisi Indonesia. Merancang
dan sekaligus melaksanakan pembangunan kompleks political venues raksasa untuk menghimpun segala
kekuatan-kekuatan, yang datang dari seluruh penjuru dunia. Sebuah bangunan konperensi dengan
beragam penyediaan pelayanan, fasilitas, kenyamanan dan kemegahan.

I
Sesuai dengan permintaan Bung Karno, kompleks bangunan yang bakal dibangun harus memiliki ciri khas
Sejumlah kepala negara
sahabat turut
serta melakukan
pemancangan tiang
pertama Proyek
Political Venues
tanggal 19 April 1965.

kepribadian Indonesia. Tetapi sebaliknya, bangunan-bangunan tersebut juga harus sanggup menjawab
datangnya tantangan zaman selama beberapa tahun ke depan. Dilengkapi persyaratan tambahan lain,
Proyek Conefo wajib menampilkan kemegahan. Semata-mata agar bisa diketengahkan sebagai sebuah
teladan, tentang keunggulan karya rancang bangun para teknisi Indonesia. Mampukah mereka menjawab
tantangan ini?

Rancang Bangun Indonesia

eputusan untuk mulai membangun Proyek Conefo dilakukan pada tanggal 8 Maret 1965.
Tetapi sebelum ini, sekitar bulan November 1964 pemerintah lndonesia telah membuka
sayembara untuk rancangan bangunan kompleks termaksud. Menurut catatan, sayembara
ini diikuti tiga perusahaan konsultan perencanaan, yakni Bina Karja, Virama Karja dan
Perentjana Djaja, disamping datangnya peserta perseorangan, dalam ha1 ini Soejoedi
Wirjoatmodjo Dipl. Ing. Sebelumnya, peserta terakhir malahan tidak ingin mengikuti sayembara. Bahwa
Soejoedi pada akhirnya ikut juga memasukkan karya rancangannya, sebenarnya datang atas dorongan
Menteri PUT Soeprajogi.
Masyarakat dan juga Menteri PUT, telah mengetahui prestasi arsitek Soejoedi, khususnya dalam kerjasamanya dengan Ir Sutami, seorang teknisi muda usia yang pada waktu itu sangat handal untuk
menghitung konstruksi bangunan. Kerjasama antara kedua tokoh ini dalam tim konsultan perencanaan
teknik sudah menghasilkan berbagai bangunan.
Diselenggarakannya sayembara untuk merancang Gedung Conefo merupakan kesempatan langka bagi
Rancangan asli dari
Soejoedi~tampak
keseluruhan dari arah
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para konsultan teknik serta arsitek Indonesia. lnilah untuk pertama kalinya, terbuka sebuah kesempatan
guna menggarap dengan tuntas suatu bangunan berskala raksasa. Kesempatan untuk merancang bangunan
besar multi tingkat ini harus sanggup menandingi kemegahan sebuah gedung yang selama ini telah menjadi tumpuan pandangan masyarakat dari seluruh dunia, Gedung PBB di New York, Amerika Serikat.
Dengan demikian, sayembara tersebut juga membuka kesempatan untuk bisa menampilkan karya cipta
bercirikan Indonesia di panggung rancang bangun dunia. Kesempatan tersebut semakin terasa menantang, mengingat adanya batasan waktu yang dikenakan untuk menyelesaikan penggarapan proyek.
Apalagi, dengan masih terbatasnya tenaga tehnisi Indonesia yang pada saat itu tersedia di lapangan,
masih belum adanya pengalaman untuk menggarap pekerjaan serba raksasa semacam itu, dilengkapi
keterbatasan tingkat teknologi rancang bangun serta sarana yang pada waktu itu sama sekali memang
I masih belum memadai. Dengan demikian, batasan waktu satu tahun

untuk menyelesaikan proyek ini, merupakan kendala tersendiri yang
sejak awal sewajarnya harus ikut diperhitungkan.
Ternyata, hanya dalam tempo dua minggu, hasil sayembara pembangunan kompleks bangunan political venues di Jakarta telah diumumkan. Dengan sebuah kesepakatan bulat, tim penilai yang
dipimpin langsung oleh Bung Karno, menetapkan karya rancangan
Soejoedi sebagai pemenang. Rancangan Soejoedi berhasil meme-

nangkan sayembara ini mungkin karena
karya tersebut merupakan satu-satunya rancangan yang dilengkapi maket. Sehingga,
sadar atau tidak, keberadaan sebuah maket
sangat memudahkan t i m penilai dalam
Empat massa
bangunan terpisah
- Main Conference
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- Secretariat Bu~ld~ng
- Auditor~um
- Banquet Hall

memahami ujud tiga dimensi, bagaimana
bentuk bangunan setelah selesai dikerjakan.
Sesuatu yang memang cukup sulit dinam4

pakkan, seandainya hanya lewat kertas-

kertas berisikan gambar-gambar tehnis. Karya tersebut me1nenangkan sayembara, karena dalam pelaksanaan pembangunannya, bisa dikerjakan secara terpisah-pisah. Dengan demikian, setiap unit bangunan
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meskipun nantinya setelah rampung bakal saling terkait, dalam tahap penyelesaian bisa dikerjakan ter-

terletak di bawah

pisah. Hal ini menjadikan, proses pengerjaannya tidak harus saling menunggu atau saling mengganggu.
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Penggarapan secara terpisah tersebut agaknya mutlak menjadi bahan pertimbangan, mengingat ketentuan mengenai batas untuk menyelesaikan proyek pembangunan ini, yang harus bisa dirampungkan dalam
waktu teramat sing kat.
Persoalan mengenai kendala waktu, oleh Soejoedi atas saran Sutami, diselesaikan dengan memecah
kompleks bangunan yang digarapnya dalam empat unit. Terdiri dari bangunan ruang sidang utama,
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gedung sekretariat, auditorium dan gedung resepsi. Pada tahap penyelesaian akhir, keempat unit bangunan tersebut akan ditampilkan dalam sebuah kesatuan utuh. Namun selama dalam proses pembangunan,
setiap unit bisa dikerjakan secara bersamaan oleh kontraktor yang berbeda, tanpa harus tergantung
pada penyelesaian di unit lain.
Selain itu, keharusan untuk menampilkan ciri kepribadian Indonesia merupakan satu unsur penting yang
wajib diperhitungkan dalam menggarap kompleks bangunan ini. Jawaban Soejoedi untuk bisa memenuhi
kriteria tersebut dengan selalu menyediakan ruang luas di bagian depan untuk menerima dan menyambut
kedatangan para tamu. Ruangan semacam ini merupakan bagian dari bangunan yang ikut mencirikan
semangat kepribadian nasional, senantiasa akrab dalam menyambut para tamu. Kecuali itu, disediakan
pula fasilitas pelayanan di seluruh kompleks. Upaya tersebut diharapkan menampilkan ciri khas pelayanan
gaya Indonesia yang selalu memili ki kehangatan, sehingga seluru h pengunjung serasa berada di tempat
tinggalnya sendiri. Hal ini bakal diwujudkan dalam bangunan gedung resepsi untuk menyelenggarakan
jamuan kenegaraan, berikut tambahan gedung auditorium yang dirancang bisa menampilkan berbagai
macam pertunjukan kesenian dari selu ruh Nusantara.
Di samping detil-detil rancangan di bagian dalam bangunan utama yang terkesan serba cermat dengan
memperhitungkan segala aspek, Soejoedi juga tidak melupakan sentuhan khusus terhadap bagian luar
bangunan. Sentuhan tersebut terlihat pada gagasannya untuk menampilkan tangga utama yang serba luas

dan terbuka lebar, menampilkan salah satu tradisi Indonesia, sarat keramahan dalam menyambut para
tamu. Tangga utama serba terbuka ini akan mengantar seluruh pengunjung langsung menuju ruang
sidang utama, tanpa harus melewati gangguan secara berarti. Kecuali tentu saja, untuk para tamu VIP,
dengan mengingat berbagai macam persyaratan protokoler serta security-nya, mereka akan bisa memasuki ruang sidang utama tanpa harus melewati tangga terbuka.
Tangga utama menandai terpisahnya ruang sidang utama dengan berbagai ruang pendukung yang berada di lantai bawah. Di lantai bawah disediakan lima ruangan untuk sidang komisi serta dua ruangan
cadangan. Lantai tersebut dilengkapi bangsal masuk utama, lobi, ruangan makan serta beragam fasilitas
penunjang lain. Malahan, agar bisa menandingi Gedung PBB di New York, kompleks political venues c
Jakarta dilengkapi ruangan pusat media berikut arkada perbelanjaan.
Dengan rancangan semacam itu, kompleks bangunan tersebut diharapkan bisa akrab di hati setiap
pengunjung. Di tempat ini segala macam pelayanan tersedia dan semua kenyamanan lengkap tersaji. Ini
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semua dilakukan agar secara keseluruhan kawasan tersebut mampu tampil secara manalrl. Sanggup
tumbuh memasyarakat, bagaikan pertumbuhan sebuah pasar tradisional berciri khas Indonesia. Tempat
segala macam warga masyarakat hadir, bertemu muka, saling berbincang-bincang dan jugs tempat
untuk menampung segala macam informasi berikut tempat merumuskan beragam keputusan-keputusan
kenegaraan.

Beragam Kemudahan dan Kenyamanan

S

ebuah bangunan, betapapun indahnya, pasti tidak akan banyak artinya jika tidak mudah
dijangkau oleh masyarakat calon penggunanya. Sesuai dengan luasnya lahan yang telah
tersedia, kompleks bangunan ini diharapkan bisa dicapai lewat sebuah jalan utama sekitar
satu kilometer dari arah Jembatan Semanggi. Para calon pengunjung juga bisa mempersiapkan diri sebelum mencapai bangunan utama, melewati sebuah halaman luas di bagian

depan serta menyelusuri danau buatan multi guna.
Danau buatan dirancang untuk ikut serta menunjang keindahan lingkungan. Jika cuaca memungkinkan,
bayangan serta bentuk bangunan akan bisa memantul dengan elok ke permukaan air danau yang bersih

berkilau. Dengan demikian, terkesan hadirnya sebuah bangunan monumental tetapi tetap akrab dengan
lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, selain dilihat dari segi keindahan, danau buatan tersebut juga
akan bisa dimanfaatkan sebagai saluran - akhir dalam pengaturan tata-air di seluruh kompleks.
Letak Proyek Conefo semula ditetapkan dengan batas-batas sebagai berikut: di sebelah Utara
berbataskan Jalan Gatot Soebroto, kemudian sebelah Timur Jalan Pintu IV (sekarang Jalan Gerbang
Pemuda), sebelah Selatan dengan batas Jalan Terusan Pasar Palmerah (sekarang Jalan Lapangan
Ternbak) dan batas sebelah Barat re1 kereta api. Di samping rencana pengaturan pembatasan yang sudah
jelas tersebut, pernah terlintas pemikiran untuk memindahkan bangunan Gedung TVRl ke wilayah lebih
ke Selatan Jakarta. Pemindahan ini dengan harapan agar radius daya pancar yang bisa dijangkau oleh
siaran TVRl semakin efisien. Mengenai kawasan yang sekarang ini digunakan untuk Taman Ria Remaja,
pada awalnya telah dirancang sebagai sarana teknis pengaturan tata air untuk keseluruhan kompleks
dengan titik pandang utama ke Gedung Conefo. Titik pandang tersebut diatur lewat taman tembus pandang yang memantul di danau buatan yang akan dibuat di tempat itu.
Untuk menuju ke kawasan proyek ini, poros masuk jalan utama dibuat bersilangan secara tegak lurus
dengan Jalan Gatot Soebroto. Telah direncanakan, pada titik persilangan akan dibangun jalan layang
setengah semanggi untuk mencegah timbulnya kemacetan arus lalu lintas. Rancangan jalan semacam ini
dilakukan untuk mencegah macetnya arus peserta pertemuan, seandainya mereka secara serentak harus
keluar-masuk ke kompleks. Malahan, juga dirancang berbagai macam jalan alternatip, yang bisa dipakai
oleh para pengunjung seandainya mereka terpaksa harus meninggalkan kompleks ini sebelum sesuatu
acara selesai.
Sejak awal, sesuai dengan kandungan pesan yang menjiwai pembangunannya, konsep Proyek Conefo
berlainan sama sekali dengan rancangan Gedung PBB. Di sana, sesuai dengan sifat individual

masyarakat Barat dan juga cuaca setempat yang seringkali bisa kurang menguntungkan, perancangnya
sama sekali tidak membuka kesempatan untuk diselenggarakannya upacara prosesi. Sebaliknya, setiap
pengunjung dengan cepat akan segera dibawa masuk ke dalam ruang bangunan utama. Tetapi, pada
kawasan political venues di Jakarta, main conference building justru diletakkan pada poros utama. Kecuali
itu, masih terdapat jarak sekitar 500 meter memisahkan jalan masuk utama sebelum pengunjung datang
ke tangga masuk. Jarak dengan luasan sekian memberikan ruang gerak cukup leluasa. Keleluasaan ruang
tersebut akan bisa memungkinkan diselenggarakannya berbagai macam prosesi protokoler.
Sentuhan terhadap lingkungan di sekitar kompleks juga tidak dilalaikan. Padang rumput, pepohonan serta
danau buatan yang berada di kawasan ini ikut disatukan untuk bisa menunjang keutuhan konsep.
Halaman has, dengan meletakkan bangunan utama di bagian tengah, bakal menjadikan kesejukan iklim
tropis Indonesia bisa dinikmati secara optimal. Pendekatan manusiawi semacam ini sejak awal telah
tampil selaku salah satu unsur yang ingin ditonjolkan dalam rancangan pembangunan kawasan tersebut.
galam artian, tidak akan digunakan tiang-tiang raksasa sebagai penopang bangunan. Penggunaan seminim mungkin tiang sudah pasti membuahkan kendala tersendiri dalam perhitungan kekuatan bangunan.
Tetapi, konsep pendekatan manusiawi tersebut ingin diterapkan, sekali pun untuk ruangan tempat sidang
utama yang harus mampu menampung seribu hadirin. Pada ruangan seluas ini, pemakaian tiang-tiang
penyangga bangunan tetap tidak akan dihadirkan. Pada pandangan luar bangunan, sebagai pengganti
penggunaan jajaran tiang-tiang besar mencekam yang kurang manusiawi, perancangnya secara sengaja
menghadapkan pengunjung pada kombinasi antara bidang-bidang dinding dan kaca, dengan aksentuasi
garis-garis horisontal pada kerangka pintu berikut jendelanya. Di samping itu, dilakukan pemanfaatan
garis-garis horisontal untuk menandai lantai maupun atap bangunan. Pelataran teras lantai dua yang menjadi atap lantai satu malahan sengaja dibuat agak maju ke depan. Dengan demikian, atap yang maju tersebut bisa berfungsi selaku pelindung bangunan dari terik matahari sekaligus rnampu memberikan sekedar
peneduh kepada mereka yang datang ke dekat bangunan.
Untuk mempercantik lingkungan sekeliling, di sekitar kawasan ditampilkan taman-taman pada atap
beberapa bangunan. Taman-taman buatan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan interaksi positip yang
sejuk antara masyarakat pengunjung dengan segala bangunan di dalam kawasan tersebut. Melalui upaya
semacam ini, diharapkan seluruh kawasan dan khususnya semua bangunan dalam lingkungan political
venues bisa tampil menyatu dengan alam sekitarnya. la bukan tumbuh sebagai sebuah bangunan asing,
yang berdiri sendirian terpisah dari lingkungan sekitarnya.

Penggemblengan SDM
Teknik Bangunan

urat keputusan Presiden untuk secepatnya melaksahakan Proyek Conefo, pada kenyataannya

S

berhadapan dengan keterbatasan kemampuan ahli teknik di Indonesia. Hal itu diperburuk lagi

oleh kenyataan, jumlah kontraktor yang mampu membangun gedung bertingkat masih
belum banyak. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah Perusahaan Bangunan Negara (eks
perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi, sekarang Badan Usaha Milik Negara-

BUMN). Kendala tersebut masih dilengkapi oleh tingkat teknologi rancang bangun yang belum secanggih
sekarang ini, ditambah masih minimnya peralatan yang tersedia.
Sebagaimana pernah disebutkan, Soejoedi sejak awal telah merencanakan pembangunan political venues
secara terpisah. Dengan mengacu kepada rencana tersebut, enam kontraktor kemudian bisa ditetapkan
untuk melaksanakan pembangunan. Secara berturut-turut, PN Hutama Karja melaksanakan pekerjaan
Main Conference Building. Kemudian PN Adhi Karja menangani penyelesaian gedung sekretariat, PN
Nindja Karja untuk pembangunan gedung auditorium berikut banquet hall, PN Waskita Karja menangani
penyelesaian pembangunan danau dan plaza, PN Widjaja Karja menggarap pekerjaan instalasi listrik dan
PN Peprida menangani segi mekaniknya. Keenam kontraktor perusahaan negara ini secara bahumembahu bekerjasama menyelesaikan tugasnya masing-masing, dengan harapan bisa merampungkannya sebelum melewati ketentuan batas akhir tanggal 17 Agustus 1966.
Pelaksanaan pembangunan proyek ini dilakukan dengan sistem fast track yang pada saat itu masih merupakan sebuah metode baru di Indonesia. Dengan sistem ini, proses pekerjaan bisa ditangani secara lebih
Sebagian anggota tim
pelaksanapembangunan
Provek Conefo.

cepat. Kontruksi dilaksanakan sambil melanjutkan pengembangan perancangan komplek, sehingga bakal
mampu menjabarkan gagasan-gagasan awal menjadi gambar-gambar yang siap dipakai untuk pedoman
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dengan demikian,
proses pembangunannya merupakan pengalaman amat
berharga untuk para teknisi Indonesia. Apalagi dengan
kenyataan, belasan tenaga dosen dan mahasiswa ikut
didatangkan dari hampir semua perguruan tinggi yang
memiliki jurusan teknik.
Berbagai macam peristiwa harus dilalui selama proyek ini
dirampungkan. Semua kendala tersebut tidak mampu
mengganggu penyelesaian pembangunan. Begitu pula
dengan goncangnya perekonomian negara, meningginya

Gambar Rencana
potongan memanjang
Gedung Sidang Utama.
Perhatikan busur beton
raksasa sepanjang
f 120 meter.

Gambar Rencana
Potongan melintang Gedung
Sidang Utama. Dua busur
dengan masing-masing
balok lebar 1.80 tinggi 2.80
bertemu di titik puncak plat
beton atap luas f 7000 m2
tebal ratsrata 15 cm.
Perhatikan betapa
tipisnya penampang atap
penutup ruang ini dibandingkan dengan besarnya
volume yang tersedia.
Terlihat juga bahwa pada
rancangan asli seluruh
ruangan terbungkus dinding
kaca. Rencana tersebut
akhirnya dibatalkan.
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tingkat inflasi serta bergejolaknya harga bahan-bahan bangunan, sebagai akibat berantai dari kekacauan

memberikan penjelasan.

masyarakat menjelang, pada saat dan beberapa waktu setelah meletusnya peristiwa G30SlPKI tanggal 30

penanggung Jawabpmyek

September 1965. Dalam situasi pancaroba semacam itu, pada puncak pekerjaan pernah sekitar 27.000
tenaga dari berbagai macam latar belakang pendidikan, bekerjasama secara bergantian tiga kali dalam
waktu 24 jam, menggarap pembangunan kawasan tersebut. Malahan, untuk bisa menutupi kekurangan
tenaga pengawasan teknis di lapangan, ikut dikerahkan para dosen dan mahasiswa dari ITB Bandung,
UGM Yogyakarta serta ITS Surabaya.
Salah satu ha1 yang perlu dicatat dalam sejarah penggarapan proyek ini adalah dipakainya prinsip padat
karya. Prinsip tersebut dipilih sebagai akibat tidak langsung dari kenyataan bahwa dewasa itu, tenaga
teknisi berpengalaman di Indonesia masih langka. Ditambah dengan masih sederhananya tingkat teknologi
setempat, dilengkapi keterbatasan peralatan yang seharusnya mampu membantu penyelesaian pekerjaan
dengan lebih cepat, khususnya untuk proses pekerjaan di bagian puncak bangunan. Juga masih belum
dimilikinya pengalaman dalam menangani bangunan bertingkat banyak.

Keterbatasan (peralatan) dijawab dengan pengerahan armada semut. Secara beramai-ramai, ribuan
pekerja dikerahkan untuk menggarap proyek. Bagaikan semut-semut yang selalu berjalan beriringan,
ribuan pekerja tersebut ibaratnya masing-masing harus menenteng seember semen cair, kemudian
dengan berurutan isinya mereka tuangkan ke tempat-tempat yang sedang digarap. Pengerahan armada
semut bermula sejak komando proyek political venues dikumandangkan. Menanggapi komando ini,
pimpinan proyek segera memobilisir ratusan tenaga muda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi teknik yang ada di Indonesia. Tenaga tersebut dilengkapi puluhan tenaga senior yang direkrut dari
berbagai macam departemen, instansi pemerintah serta perusahaan-perusahaan swasta. Para pekerja
dadakan ini, sejak awal menyadari, tugas yang harus mereka selesaikan bukan pekerjaan gampang.
Namun, mereka merasa bangga bisa diikutsertakan dalam proyek tersebut. Mengingat pengalaman penugasan di tempat ini merupakan tantangan menarik serta uji coba jati diri pribadinya sebagai seorang
insan teknik. Dalam situasi demikian, tidak mengherankan kalau kesempatan ini nantinya bisa melahirkan
tekad dari mereka untuk memberikan yang terbaik dari talentanya masing-masing. Tekad untuk ikut
menyumbangkan karya cipta dan karya teknik yang terbaik bagi bangsanya, sehingga dapat mewujudkan
bangunan berikut kawasan yang monumental, berkepribadian Indonesia dan proses pembangunannya
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dampak positipnya adalah, dalam menyelesaikan
proyek tersebut, semua pihak terkait segera menanggapinya dengan semangat kejuangan dan kebersamaan tanpa pamrih:
Pengalaman merupakan guru paling berharga. Andaikata kita melihat kembali suasana penggarapan
pembangunan proyek political venues, akan terlihat bahwa pelaksanaan pekerjaan pada saat itu benarbenar merupakan guru sangat berharga. Guru yang sempat membentuk sumber daya insan teknik handal
di negara ini. Mereka secara serentak bisa menyelesaikan proyek yang begitu berat, sarat tantangan dan
bersifat monumental, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan tekad teknisi
Indonesia. Tekad ini mendorong keinginan untuk bekerja lebih keras, bergerak cepat dan bertindak tepat.
Di samping itu, kesatuan kerja antara tenaga teknik dan non-teknik, dalam suasana tempo kerja begitu
cepat, menuntut semangat profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan serta jiwa pengorbanan,
dilandasi dinamismenya wawasan kebangsaan. Pengalaman menggarap proyek monumental ini merupakan pendayagunaan sumber daya manusia guna mencapai optimalisasi pencapaian lewat proses koordinasi. Seluruhnya mencakup tiga butir sasaran; pengintegrasian rencana, sinkronisasi program pelaksanaan dan terakhir, pengendalian pelaksanaan. Melihat semangat kebersamaan berikut tekad tak mau
menyerah ketika mereka menghadapi tantangan perkembangan teknologi konstruksi bangunan masa itu,
bisa disimpulkan bahwa proyek pembangunan gedung dan kawasan tersebut merupakan titik awal pem-
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