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binaan sumber daya manusia teknik secara nyata. Melalui penanaman rasa percaya diri guna mencapai 

kondisi kedewasaan berfikir, berikut kemampuan bertindak secara profesional dan mantap. 

Proyek yang digarap secara bersama-sama dari beragam disiplin ilmu ini akhirnya bisa menjadi tempat 

pelatihan berikut sebuah laboratorium lapangan. Dengan demikian, mereka yang sudah pernah ikut 

berkarya dalam proyek ini akan bisa tumbuh sebagai kader teknik. Dimana nantinya, di lingkungannya 

yang baru, diharapkan mereka nanti juga tampil selaku penggerak dinamika. Khususnya, peranan untuk 

menciptakan terobosan-terobosan baru di bidang aplikasi teknik serta pelaku penerapan manajemen 

modern pembangunan pekerjaan umum. Suatu sistem manajemen yang sepenuhnya mendasarkan diri 

kepada perencanaan mantap, pelaksanaan tepat dan pengawasan ketat. 

Bagaimanapun suka dukanya, perencanaan serta pelaksanaan pembangunan proyek monumental political 

venues ini telah menggembleng dan membuahkan pengalaman sangat berharga. Sehingga bisa memben- 

tuk suatu lapisan kelompok kader teknik bangunan, sebagai sumber daya manusia yang tangguh dan 

dapat diandalkan, agar nantinya bisa juga menangani proyek-proyek pembangunan selanjutnya.Pelajaran 

berharga juga bisa diperoleh ketika para pelaksana menyelesaikan struktur bangunan Main Conference 

Building (Gedung Sidang Utama) serta Banquet Hall. Bentuk gedung utama dengan bentangan 120 meter 

dan rumah kerang (dome) yang ditelungkupkan, bisa membentuk ruangan tanpa tiang yang menampung 

seribu tempat duduk di balkon bawah, dalam susunan kursi konperensi. Rancangan semacam ini sangat 

menakjubkan, dilihat dari segi konstruksi dan perencanaan bangunan. Pada gedung utama digunakan 

stru ktu r beton prate kan (prestressed concrete structures), ultimate strenght design cantilever 7,5 meter, 

jarak kolom 25 meter dengan beton berkekuatan tinggi di atas 300 kglcm. Konstruksi tersebut pada waktu 

itu dapat disebut mutakhir, merupakan teknologi struktur beton paling baru dan juga baru untuk pertama 

kalinya digunakan di Indonesia. Kendala tersebut terbukti bisa diatasi secara baik oleh para teknisi kita. 

Tidak ada kata lain bisa dikatakan, kecuali telah tumbuhnya tekad kejuangan yang besar dari para teknisi 

Indonesia ketika mereka menggarap proyek monumental tersebut. Pekerjaan dengan teknologi canggih ini 

akhirnya bisa dirampungkan secara memuaskan serta tidak melebihi dari jadwal waktu yang telah ditetap- 

kan. Dengan berbekal pengalaman dalam menggarap proyek ini, para teknisi Indonesia sekarang sudah 

tidak akan pernah merasa ragu-ragu lagi untuk memanfaatkan teknologi baru dalam menyelesaikan 

proyek-proyek pembangunan lainnya. 
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Keunikan Arsitektur 



elera memang tidak bisa diperdebatkan, begitu juga dengan keindahan. Apa yang indah 

untuk seseorang, belum tentu juga indah untuk orang lain. Tetapi, meskipun keindahan 

sangat relatip, ketika Soejoedi Wirjoatmodjo Dipl. Ing. merancang kawasan bangunan yang 

sekarang ini kita namakan Gedung MPRIDPR, dia tentu saja berusaha untuk menampilkan 

sebuah karya terbaik. Seperti juga sudah pernah dikemukakan, ketika Soejoedi harus meran- 

cang bangunan political venues untuk ikut dilombakan, dia terpaksa melakukannya dengan tergesa-gesa. 

Rancangan tersebut hanya dipersiapkan tidak lebih dari dua minggu. Bisa dipahami mengapa Soejoedi 

terburu-buru. Karena sebelumnya arsitek ini tak berniat untuk ikut sayembara. Namun dengan mendadak 

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Soeprajogi menganjurkannya ikut. 

Tidak mengherankan, karena diminta dengan mendadak dan secara kebetulan mungkin sedang tidak 

memiliki persiapan dana, Soejoedi terpaksa menjual mobil pribadinya untuk membayar biaya awal pem- 

buatan gambar dan menyusun maket. Dalam situasi serba terburu-buru, ketika gambar dan maketnya 

hampir selesai, masih tersisa bangunan yang belum mempunyai rancangan atap. Suasana semakin 

menggelisahkan, karena bangunan belum beratap tersebut justru ruang pertemuan utama, induk dari 

kompleks kawasan yang harus dirancangnya. 

Sebenarnya, ada beberapa alternatif untuk bentuk atap. Yang paling sederhana dan sudah umum dipakai 

adalah bentuk dan struktur kubah beton, tergantung pilihan apakah murni setengah bola atau sebagian 

dari bola (tembereng bola). Sejak awal Ir Sutami, selaku structural engineer telah memperingatkan tim 

arsitek, bahwa jika diputuskan untuk memakai atap kubah murni bakal muncul masalah serius 

menyangkut perataan penyaluran beban vertikal ke tiang-tiang penopang kubah. Satu saja diantara tiang 

tersebut melorot, akan bisa menimbulkan akibat berantai, seluruh kubah bakal mengalami keretakan, 

pecah dan akhirnya runtuh berantakan. 

Sebagai konsekuensi logis jika rancangan atap memakai kubah murni, seluruh ruang sidang utama harus 

diberi tambahan balok melingkar besar dan tebal. Penam bahan tersebut dipastikan menambah beban 

berat bagi bangunan kubah. Di samping itu, secara arsitektural, balok melingkar ini menjadikan hadirnya 

barisan tiang-tiang besar mengganggu pandangan dan membawa dampak lanjutan, ikut menganggu 

pembagian ruang-ruang sidang di lantai dasar. Dalam berbagai diskusi, Sutami menunjukkan contoh 

berbagai bangunan gagal karena memakai atap dengan struktur kubah murni. 

Ketentuan batas akhir untuk memasukkan rancangan sayembara sudah semakin mendekat. Sehingga 

dengan terpaksa, Ir Nurpontjo, seorang staf Soejoedi yang ditugaskan untuk membikin maket bangunan, 

tetap merencanakan atap bangunan utama berbentuk kubah murni. Bahan maketnya plastik di press 
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diantara dua kuali penggorengan kue serabi yang diisi air panas. Sayang sekali, cara ini tidak pernah 

berhasil dengan baik karena selalu saja muncul keriput-keriput persis pada bagian puncak kubah. Sambil 

setengah putus asa, Nurpontjo mengambil gergaji, hasil cetakannya segera dibelah dua. la berharap, 

kalau dibelah-belah seperti itu, akan ada beberapa potongan yang minimal tak kelihatan keriputnya, 

sehingga bisa digabung untuk menjadi kubah utuh. 

Dalam suasana kritis, karena esok hari adalah batas waktu penyerahan sayembara, Soejoedi datang dan 

langsung bertanya memakai bahasa Jawa, 'Piye dik, wis rampung (bagaimana dik, sudah selesai?)" 

" Wah susah mas, tak grajine di sik (wah sulit mas, harus saya gergaji dulu)," jawab Nurpontjo. Lalu 

arsitek Soejoedi melihat dua potong hasil cetakan yang tergeletak di atas meja. Tanpa diduga dia mala- 

han berkata, "Lha iki koq apik, apa ngene wae yo atape? (Lha ini kok malahan bag us, apa begini saja ya 

atapnya?)" Soejoedi berkata demikian sambil tangannya memegang dan mereka-reka bentuk yang akan 

terjadi jika potongan-potongan hasil pencetakan dari kuali penggorengan serabi tersebut disatukan, seba- 

gaimana kubah murni terbelah dua yang bagian ujungnya diangkat sedikit. Kedua arsitek tersebut kernu- 

dian sama-sama berharap bisa memanfaatkan rancangan bentuk baru ini, Soejoedi segera berujar, "...tak 

takon Tami sik (...saya tanyakan kepada Tami lebi h dahulu)." 

Sutami, sebagai seorang insinyur sipil dan ahli struktur bangunan, sangat sigap dalam menjawab dan 

melakukan perhitungan. Hanya dalam waktu singkat, sesudah langsung membikin berbagai sketsa, dia 

berani memberikan jaminan, "...tidak ada halangan teknis, pokoknya bisa dikerjakan." la menjelaskan, 

struktur yang akan dibuat ini bakal menghasilkan prinsip sama dengan membuat sayap (wing) yang 

menempel di badan pesawat terbang, memakai prinsip struktur kantilever. Sutami malahan berani men- 

jamin, dengan bentangan 100 meter pun, bentuk dan struktur tersebut masih dapat dipertanggung- 

jawabkan. Mengingat yang akan berfungsi sebagai badan (fuselage) adalah dua buah busur beton yang 

dibangun berdampingan dan nantinya bertemu pada satu titik puncak. 

Struktur sepasang busur beton dengan satu titik temu tersebut kemudian harus diteruskan masuk ke 

dalam bumi, untuk bisa menyalurkan beban. Struktur semacam ini merupakan suatu kesatuan yang 

sangat kokoh dan stabil, untuk nantinya bisa dibebani dengan sayap-sayap berukuran dua kali setengah 

kubah beton. Penambahan tersebut juga bisa ikut membentuk atap bangunan utama seperti sayap 

burung Garuda. Bentuk semacam ini meskipun sangat unik, tetapi ternyata memang tidak pernah dicip- 

takan. Gagasannya justru muncul secara tidak disengaja. Rancangan Soejoedi dan kawan-kawannya ung- 

gul pada komposisi massa. Dalam arti, antara bangunan yang satu dengan bangunan lain, bentuknya 

bisa serasi, sekalipun masih tetap terkesan menonjolnya sebuah bangunan utama. 



Titik Pandang Utama 



ejak awal para perancangnya ingin memfokuskan titik sentral perhatian kepada ruang sidang, 

utama. Konsep semacam ini langsung berlawanan dengan bangunan yang akan disaingi, 

yakni Gedung PBB di New York, Amerika Serikat. Disana, bangunan utama yang sengaja 

ditonjolkan adalah gedung sekretariat jendral. Bangunan sekretariat jendral di Gedung PBB 

sangat besar, melebar dan menumpuk tinggi, sehingga langsung menonjol. Tetapi kalau kita 

cermati kawasan Gedung MPRIDPR, penonjolan justru terletak pada ruang sidang utama. Kecuali itu juga 

memilikilmengandung rancangan atap sangat impresif, sehingga seketika itu juga mampu menyita pan- 

dangan pengunjung. 

Penyelesaian arsitektural yang khas untuk iklim Indonesia adalah pembuatan unsur kantilever sangat 

lebar yang bahkan mencapai 7,5 meter pada bangunan gedung utama. Ruangan media dan lantai perta- 

ma gedung sekretariat mencapai 5,O meter. Pada lantai pertama Banquet Hall menjorok keluar 7,5 meter 

dari kolom. Demikian pula atap kubah dengan payung pelindung sinar matahari yang cukup lebar di luar 

dinding kaca seputar ruang sidang utama. Di bagian dalam, pada ruang sidang utama, secara leluasa 

bangunan ini sanggup menampung seribu hadirin di balkon bawah dan lima ratus hadirin di balkon atas. 

Ruangan sidang utama tersebut semula dirancang untuk melayani delegasi dari seratus negara, tetapi 

kemudian disusutkan hanya untuk 70 negara. Meskipun telah disusutkan, ruangan sidang utama tetap 

mempunyai ciri khusus. Di ruang ini sama sekali tidak ada deretan tiang yang mengganggu pandangan 

pengunjung selama mengikuti upacara, disamping itu keandalan bangunan dari bahan beton bertulang 

tersebut dijamin sangat kokoh. Khususnya kalau kita perhitungkan dengan tingkat teknologi pembangunan 

pada dasawarsa tahun 60-an yang masi h belum secanggi h sekarang. 

Interior di dalam ruang sidang utama juga memerlukan catatan tersendiri. Seluruh dindingnya dibuat dari 

kayu jati utuh. Material ini kecuali untuk tujuan estetika juga, dengan detail khusus bisa berfungsi sebagai 

sarana penyerap suara. Dilengkapi suatu sentuhan akhir di dinding latar belakang ruangan, bentuk 

Garuda Pancasila tiga dimensi berukuran raksasa dari bahan perunggu seberat 1,5 ton. 

Secara cermat, Soejoedi bersama kawan-kawannya merencanakan agar bangunan rancangan mereka 

memiliki keunggulan inovatif. Ini bisa dilihat misalnya pada bentuk kubah gedung ruang sidang utama 

yang bagai sayap seekor burung garuda. Kecuali itu, juga nampak pada bangunan sekretariat. Gedung 

tersebut dibangun dengan agak ditekuk. Menurut keterangan, rancangan tersebut sengaja dibikin seperti 

itu sehingga titik pandang pengunjung bisa langsung mengarah kepada gedung utama, tanpa harus lebih 

dulu menebar ke arah lain. Begitu pula dengan pembangunan patung kontemporer di plaza depan. Agar 

para pengunjung masih bisa menghayati penembusan ke dalam ruang, patung ini tidak dibikin solid 

melainkan hollow, sehingga tidak menghalangi pandaflgan mata. 



Garnbar konsep SITEPLAN 
Proyek Conefo sebesar 

ukuran hard board seba- 
gairnana yang dipresen- 
tasikan oleh Ir. Siarnet 

Wirasondjaja MLA 
dihadapan Bung Karno 

pada tanggal 18 Mei 
1965. 

Terlihat jembatan 
setengah Semanggi 
yang ditangguhkan 

pembuatannya. I 

1 Kompleks Gedung MPRIDPR semula dibangun untuk 

bisa menampung konperensi internasional. Dengan 

demikian, segala macam bentuk pelayanan kepada 

seluruh calon pengguna bangunan telah ikut dise- 

diakan; pelayanan administratif, resepsi sam pai kepada 

kegiatan rekreasi dan olah raga. Untuk memenuhi 

aktivitas olah raga, ikut dirancang sebuah jalan raya, 

lurus dari kawasan political venues tersebut menuju ke 

sport venues di Senayan. Hal semacam ini memang 

tidak mengherankan, karena Bung Karno sendiri sejak 

dini sudah memperhitungkan, diantara kedua venues 

tersebut harus saling bisa melengkapi. 

Elemen landscape tidak pernah dilalaikan agar bangun- 

an ini mampu memberikan sentuhan suasana yang 

monumental dan membanggakan. Menurut catatan 

semula, lahan untuk kawasan MPRIDPR seluruhnya 

mencapai 72,8 ha. Dalam perjalanannya, dari lahan 

seluas itu, peruntukannya sekarang ini telah terbagi dalam empat sub blok; yaitu kompleks MPRIDPR 

41,2 ha, kompleks Manggala Wanabakti 12,9 ha, Taman Ria 11,2 ha dan kompleks TVRl berikut Graha 

Pemuda 7,5 ha. 

Tidak seluruh lahan seluas itu dijejali dengan bangunan. Sebagai bahan perbandingan, dari 41,2 ha luas 

kompleks MPRIDPR, luas bangunan sidang utama dua lantai, Graha Tama, hanya 23.870 m2 dengan luas 

lantai dasar 11.642 m2. Kemudian bangunan sepuluh lantai dan satu basemen Lokawirasabha hanya 

berluas lantai 4.500 m2. Bangunan Grahakarana, terdiri dari satu lantai, satu basemen dan satu balkon, 

lantai dasarnya seluas 11.642 m2, kemudian Pustakaloka terdiri dari dua lantai dengan lantai dasar, selu- 

as 4.480 m2. Ditambah lagi dengan sebuah bangunan baru, mulai dibangun tahun 1993 dan sampai 

sekarang ini masih terus dirampungkan. Terdiri dari 24 lantai di atas tanah, lantai dasarnya tak lebih dari 

6.252 m2. Dari catatan tersebut terlihat, masih terbuka ruang cukup luas yang bisa ditata untuk menun- 

jang keindahan kawasan. Ini sangat berlainan dengan berbagai macam bangunan masa kini yang selalu 

terkesan sesak, karena dibangun terlampau dekat dengan jalan raya, sebagai dampak kesulitan lahan. 

Suasana sesak semacam itu tidak akan ditemukan di kompleks Gedung MPRIDPR. 



Masyarakat justru akan bisa secara tuntas menikmati keindahan hasil rancangan arsitek Soejoedi jika 

melihatnya dari arah jauh. Kemudian secara perlahan melewati halaman sangat luas di sebelah depan, di 

sebelah kiri danau buatan dan di sebelah kanan air mancur. Sebelum nantinya, sesudah melewati sebuah 

patung yang mengesankan, menghampiri bangunan induk dengan sebuah tangga terbuka luas, yang 

terkesan akrab untuk menyambut datangnya semua pengunjung. 

Penataan ruang luar bangunan di kawasan tersebut sudah ikut dipikirkan sejak awal pembangunan. 

Ir. Slamet Wirasondjaja MLA bersama sejumlah mahasiswa ITB Bandung, ditunjuk untuk merancang 

interior serta landscaping-nya. Penunjukan tersebut hanya berlangsung kurang satu bulan dari upacara 

pemancangan tiang pertama pada pertengahan bulan April tahun 1965. Meskipun harus dikerahkan 

secara mendadak, rancangan taman yang dihasilkan oleh tim pimpinan Ir. Slamet Wirasondjaja MLA 

tetap mengacu sepenuhnya kepada gagasan awal dari Soejoedi berikut saran-saran Bung Karno. 

Sehingga tidak mengherankan, sebagaimana bisa dinikmati oleh masyarakat sekarang ini, keberadaan 

taman tersebut mampu menyatu dengan keseluruhan bangunan dan kawasan setempat. 

Konsep tata letak yang digariskan bersama oleh Soejoedi, selaku pimpinan arsitek, dan site planner-nya 

Slamet Wirasondjaja, adalah monumentalitas yang diwarnai oleh gaya modern yang pada masa itu 

sedang menjadi kegemaran. Dengan demikian setiap bangunan harus mampu mencerminkan fungsinya 

masing-masing dan setiap bangunan tersebut digubah dalam susunan massa (menjadi gubahan rnassa) 

bukan gubahan ruang. Susunan gubahan massa semacam ini, dengan penempatannya jauh menjorok 

dari jalan, dengan sendirinya sudah mampu menghadirkan kesan monumental. Menyadari kenyataan 

bahwa gedung-gedung di kompleks tersebut tidak menampakkan ciri vertikalisme, karena semuanya 

berupa permainan bidang dan garis-garis horizontal yang tentu saja bisa menyurutkan kesan monumen- 

tal. Dipastikan peranan landscape harus menonjol. Agar mampu mengangkat derajat bangunan proyek 

termaksud, kemudian dirancanglah secara nyata sumbu-sumbu monumental. Hal ini bisa terlihat dengan 

pembangunan jajaran air mancur di sepanjang sumbunya di bagian depan dan di bagian belakang 

gedung dirancang untuk menumbuhkan sumbu tersebut, unsur-unsur lebih hijau. Dengan ini, kesan 

monumental proyek akan tercapai lewat rancangan hard landscape pada bagian depan dan soft land- 

scape di bagian belakang. Sisa-sisa halaman yang masih cukup has, dengan tetap mengacu kepada 

sumbu-sumbu tersebut, diciptakan lawn dan barier-barier, terutama untuk menutupi pemandangan- 

pemandangan buruk dari sekitar yang bisa merusak. 



Landscaping Proyek Conefo 
Pada tanggal 22 Februari 1965 Presiden Soekarno telah memilih rancangan Political Venues 
karya Soejoedi Dipl.Ing. dari antara empat rancangan yang diajukan. Demikian menurut 
Keterangan Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga, dimuat oleh surat kabar "Merdeka" tanggal 
23 Februari 1965. Sebagaimana yang dapat terlihat pada rancangan awal Soejoedi, gugusan 
bangunan-bangunan pada rancangan proyek ini sudah memiliki suatu pola penataan ruang 
luar secara menyeluruh dan secara garis besar. Penjabarannya masih memerlukan penanganan 
lebih lanjut oleh tenaga ahli landscape architecture (arsitektur landsekap). 

Berikut ini kutipan dari keterangan tertulis Ir. Slarnet Wirasondjaja, MLA : 

1. Lampiran 1 merupakan satu-satunya informasi berupa foto maket sebagai hasil sayembara 
karya Dipl.Ing. Suyudi yang telah dipilih oleh Presiden Soekarno, yang diterima satu minggu 
setelah penunjukkan untuk saya pelajari seandainya nanti dilibatkan dalam proyek Landscaping 
proyek tersebut. Informasi lain seperti peta, letak proyek, nama jalan, gambar yang biasa dike- 
nal dengan site plan, tidak ada. Gambar dasar bangunan pun hanya titik-titik tiang dan ukuran- 
ukuran utama yang menyertai maket - yang tidak pernah diperlihatkan. Penjelasan dari Arsitek 

I 
+ 4 1  , , ,  Suyudi pun tidak terperinci dan tidak mengarahkan, malahan kita harus menggali, mengem- 

a a n g k a n  Lampiran 1. 
dan memberikan interpretasi sendiri. Kita diberi kebebasan seluas-luasnya agar proyek 

tersebut tercipta secepat-cepatn~a. , , . . 
-1 . .- 

11 , - ,,:,, # -  - 
I - , ... - 

2. Kemudian datang surat tugas (lampiran 2r 
tanggal 11 Mei 1965 yang ditandatangani oleh 
Soenarjo Sosro selaku ketua I Tim Perentjanaan 
dan Pengawasan Teknik, yang ditujukan kepada 
saya sendiri untuk menghadap Presiden Soekarno 
mengenai Landscaping proyek Conefo antara 
tanggal 17 dan 22 Mei 1965. Dari surat tersebut 
saya hanya diberi waktu kurang lebih enam hari 
untuk membuat presentasi yang terbaik, tanpa 
didukung oleh data seperti pada point 1. 

Entah bagaimana, saya sudah lupa caranya, 
akhirnya kami dapat membuat satu konsep, tanpa konsultasi lagi dengan Pak Suyudi karena 
saya mengerjakannya di Bandung, sedangkan beliau ada di Jakarta. 

Gambar yang kami hasilkan sebesar ukuran Hard-board (+ 120 cm x 220 cm), dan saya beri 
warna dengan plakat oil (cat plakat). Dasar gambar berwarna jingga, aspal dan tempat parkir 
berwarna abu-abu, rumput berwarna hijau muda, pohon hijau tua, plaza dan pengerasan pada 
kebun-kebun berwarna merah bata, air berwarna biru, bangunan berwarna putih. 



Saya kira gambar berwarna tersebut adalah yang 
pertama kali diperkenalkan di bagian Arsitektur, 
yang mengejutkan semua pihak. Yang membantu 
saya (yang masih teringat) adalah Sdr. Roby 
Soelarto, Sdr. Hindro T. Soemardjan, Wahyudi, 
Zaini dan Slamet, yang pada saat itu masih maha- 
siswa, bekerja sukarela siang malam. 
Peralatannyapun, terutama cat, adalah sisa-sisa keti- 
ka saya masih belajar di Harvard (saya kembali dari 
Harvard sekitar November 1964, baru enam bulan 
kembali dari Luar Negeri). -Perlu diketahui, pada 
saat itu serba sulit untuk mendapatkan bahan-bahan 
peralatan gambar. 

Tepat semalam sebelum 17 Mei 1965, gambar telah 
berhasil diangkut ke Jakarta dengan susah payah, 
karena kendaraan sulit didapat. Pada saat itu Pak 
Suyudi tidak sempat melihat gambar tersebut karena 
sedang ke luar negeri. 
Tanggal 18 Mei 1965 pukul 05.00 dini hari, rom- 
bongan yang terdiri dari Pak Soeprayogi, Soenaryo, 
Pak Toto dan saya sendiri, diterima oleh Presiden 
Soekarno di Istana Merdeka. 
Beliau baru saja selesai menunaikan sholat subuh, 
mengenakan kaos oblong, tanpa kupiah hitam khas- 
nya, sehingga saya ragu yang mana yang dinamakan 
Presiden Soekarno. Sesudah terdengar suaranya, 
baru saya yakin bahwa yang berada dihadapan saya 

LampIran 2. adalah Presiden Soekarno. Beliau sangat terkesan dengan rencana tersebut bahkan mengatakan 
tidak mengira bahwa Indonesia mempunyai seorang Landscape Architect. Kemudian beliau 
terkesan sekali dengan warna merah bata yang merupakan komposisi utama dalam kebun. 
Beliau memberi contoh tentang masalah siluet, warna, cahaya, bayangan, yaitu pada pohon 
pepaya dengan latar belakang dinding tembok putih. Begitu gembiranya beliau melihat hasil 
rancangan, sehingga beliau memberi wejangan-wejangan mengenai masa depan pembangunan 
antara lain tumbuhnya pencakar langit di Indonesia dan tumbuhnya taman-taman besar. 
Beliau meminta saya untuk berkeliling Tarnan Istana yang pada awalnya diantar sendiri oleh 
beliau, kemudian beliau menyuruh ajudanpya pnt.uk ,gengantar lebih jauh. 

" ,- - ,:.L:',;!::8:.,,'::~,. . =.., 
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Di taman Istana, beliau berkelakar ke tukang kebunnya, dengan menyuruhnya memungut 
sampah di tempat-tempat tertentu yang memang beliau sendiri yang menyimpannya, agar 
tukang kebun tersebut selalu waspada dengan kebersihan, dan beliau sangat teliti bahkan di 
bawah perdu-perdu pun mendapat perhatian. Demikianlah cara beliau menanamkan 
kesadaran akan kebersihan kepada tukang kebunnya. 



..:- -.- *------ , r .: - ..... sir .. *. -, 'i' r;  ,:.. ." 
. . . :-!,,. . . E  ,,..A. ., m 

- -.,. T - .  * ,....T,,, , ,t * , * * a  

> .-. . .. . . . . ..., .,,,;; ! h: 
Sekembalinya ke bangunan Istana, s5ya sangat terkejut 
telah berubah penampilannya dengan pakaian kebesarannya yang sering terlihat di foto-foto 
surat kabar, karena beliau akan menerima Duta Besar. Saya mendapat kehormatan untuk ikut 
menyaksikan upacara penerimaan Duta Besar. 
Hasil pertemuan dengan Presiden tersebut dimuat di koran (kami lupa koran apa) yang beri- 
tanya dikutip dari Antara (lampiran 3). . . 

, . 
3. Dengan disetujuinya rancangan tersebut, maka proyek Conefo mempunyai apa yang 
kemudian kita sebut Site Plan, seperti terlampir (lampiran 4). Saya sendiri pindah ke Jakarta, 

Lampiran 3. ditampung di Wisma Hasta, Senayan, tanpa meninggalkan tugas mengajar di ITB dan kadang- 
kadang mahasiswa sendiri yang datang ke Jakarta. 

Di Jakarta, saya membentuk Tim Khusus, saya sendiri sebagai Ketua 
Tim Landscaping, karena tugasnya bukan hanya merencana tapi juga 
melaksanakan, seperti pengadaan peta, penyelidikan tanah, pengadaan 
tanaman yang didapatkan dari Bogor kalau tidak salah melalui 
Departemen Kehutanan. Penasehat tanaman untuk Tim tersebut 
adalah Rio Rahwartono. 
Saya sendiri diberi 2 truk bak terbuka dan mungkin itu operasi 
pemindahan pohon secara besar-besaran yang pertama kalinya di 
Indonesia. Saya berhasil memindahkan pohon-pohon dengan tinggi 
minimal 3 meter, dan diangkut pada malam hari dengan kecepatan 
maksimum 40 km/jam. Kemudian pohon-pohon tersebut diletakkan di 
lokasi sekitar proyek, yang sekarang dijadikan Lapangan Tembak. Saya 
sendiri membuat percobaan taman sikas yang juga merupakan saran 
Presiden Soekarno. Sikas - tertinggi yang berhasil kami peroleh adalah - 
setinggi 2 meter. . . ; I ; ; & -  . 

. . .:., p*-w*, ,.= 
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Dengan materi yang ada, kemudian dibuat gambar-gambar detil, yaitu 
Flower garden yang mengisi halaman samping bangunan Kubah, 
Taman Biomorphic dan Friendship Mall untuk mengisi halaman 
belakang bangunan Kubah. Sedangkan di halaman Banquet dan 
Auditorium, dibangun taman dengan nama Yellow Hill dan Blue 
Garden. Di pekarangan yang menghadap ke jalan Senayan dan Gatot 
Subroto, dibuat taman air yang dinamakan the Lake - suatu danau 
buatan dengan dua pulau di dalamnya. 

Site Plan tersebut sangat membantu mereka yang akan merencanakan 
instalasi-instalasi mekanikal dan bangunan-bangunan service lainnya, 
beserta security system. 
Bagian muka bangunan kubah yang dinamakan Plaza - tempat tiang- 
tiang bendera peserta dan the Pool - yang dihiasi air mancur sebagai 
pengganti Shopping Arcade-,menurut rencana awal, dan bagian depan 

I::' jil;;', --.-..*. --. 
dibuat the Lawn. 3 ~ : a ; ; i 2 i ; ~ ~ < < ~ ~ ~ ~ , \ ! ~ : 3  ;;,,,, ;,!:, ;!-. 



Keterangan Gambar: 
A. Confrence 

B. Biomorphic Garden 
C. Friendship Mall 

D. Helipad 
E. Pastjad 

F. Secretariat Building 
G. Auditorium 
H. Yellow Hill 

I. Filling Station 
J. Rear Parking Area 

K. Blue Garden 
L. Banquett 

M. Lawn 
N. Pool 

0. Main Parking Area 
P. The Lake 

Q. Flower Garden 

13 
Pola utama Site Plan adalah grid pattern, sedangkan variabel bentuk lainnya menggundan 
pola curvi linear, seperti yang diterapkan di the Lake. Di luar bangunan, sebelum G 30 S P a  
yang sebagian besar sudah kelihatan selesai hanyalah daerah the Lake. 
Menurut rencana awal, di the Lake ini akan ada patung kuda yang keluar dari air d e n p  
menyemburkan air seperti kesan yang didapatkan di taman Versailles. Rencana patung kw 
tersebut, senimannya adalah Sidharta. 

I 4 ,  

Kesulitan yang didapat dalam pelaksanaanya adalah pengadaan bahan-bahan paving. 
akan mendatangkan klinker dari Eropa, sedangkan bahan lainnya seperti batu dan batu 
dari dalam negeri. Lampu-lampu taman akan didatangkan dari Jerman, demikian juga d 
air mancurnya. Khusus untuk the Lake (yang masih saya ingat) dasarnya dilapisi ijuk, p 
batu, dengan tujuan untuk menjaga kejernihan air di samping dengan aerisasi denpan 
tain melalui patung kuda tersebut. Demikianlah catatan-catatan yang 
kebenarannya mendekati 90 %. 

Bandung, 18 September 1994 







Foto .udara 
Odung MPR/DPR 

tahun 1972. 













esuai dengan ketentuan yang telah diberikan, tanggal 17 Agustus 
1966 merupakan batas akhir penyelesaian pembangunan proyek 
political venues. Tetapi melalui kerja keras dari ribuan orang seperti 
yang pernah dikemukakan, menjelang peringatan hari kemerdekaan 
ke 20, seluruh struktur berbagai bangunan telah bisa terwujudkan. 

Tinggal tersisa beberapa bagian yang masih memerlukan sentuhan akhir. 
Namun sentuhan akhir tersebut kemudian lantas menjadi terganggu, menyusul 
meletusnya peristiwa G30SIPKI dan hari-hari kurang menentu sesudahnya. 
Seperti diketahui, meletusnya peristiwa tersebut langsung menyulut pergolakan 
besar terhadap segala sendi kehidupan masyarakat lndonesia. Pada kondisi 
seperti itu, terjadinya pergolakan besar di tengah kehidupan masyarakat 
menyebabkan, berbagai ha1 yang semula sudah direncanakan mulai menjadi 
kacau-balau. Proses peremajaan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di dekat 
Lapangan Banteng juga terganggu dan malahan akhirnya, terpaksa dihentikan 
sama sekali. Pada sisi lain, pembangunan kawasan calon tempat penyeleng- 
garaan Conference of the New Emerging Forces juga mengalami situasi serupa. 
Tetapi, meskipun harus menghadapi kenyataan ini, pemerintah ternyata tetap 
berpendapat perlunya memiliki sebuah bangunan permanen, yang bisa digu- 
nakan secara layak, sebagai tempat persidangan para wakil rakyat. Mengingat 
keberadaan bangunan semacam itu, merupakan pertanda utama bahwa negara 
dan pemerintah lndonesia menganut prinsip demokrasi. Pada waktu situasi 
negara dan masyarakat sedang kocar-kacir sebagai akibat lanjutan dari mele- 
tusnya peristiwa G30SIPK1, menjelang akhir tahun 1966 berlangsung pem- 
bicaraan antara pihak pemerintah dengan pimpinan DPR. Pembicaraan 
dilakukan untuk bisa merumuskan jawaban, apakah DPR nantinya masi h tetap 
akan terus menggunakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang 
dipersiapkan? Atau kah, mencari sebuah gedung baru? Pada kenyataannya, 
satu-satunya bangunan yang saat itu cukup memadai serta memungkinkan 
untuk digunakan sebagai tempat persidangan para anggota DPR, tidak ada lain 
kecuali kawasan yang sedang dipersiapkan oleh Kopronef, di Jalan Gatot 
Soebroto, Jakarta. Jenderal Soeharto, Ketua Presidium Kabinet Ampera, 
kemudian meluangkan waktu mengunjungi bangunan utama Kopronef. 



Bangunan tersebut strukturnya telah siap, bentuknya 

telah nampak, walaupun terdapat beberapa bagian 

masih memerlukan sentuhan akhir. Sesudah melihat 

kenyataan yang terjadi di lapangan dan memperoleh 

segala masukan, akhirnya turunlah surat nomor 

1 79/UIKep111/1966, tertanggal 9 Nopember 1966. 

Presidium Kabinet Ampera memutuskan : 

Pertama, pem bangunan proyek political venues akan 

tetap terus dilanjutkan, tetapi sekarang dengan 

pengertian, peruntukannya diubah dari calon tempat 

penyelenggaraan Conefo diganti untuk rnenjadi Gedung 

MPRIDPR. 
JenderaiSoeharto, Kedua, pengelolaan dan penyelenggaraan lebih lanjut dari proyek pembangunan ini diserahkan sepenuh- 

Ketua Presidium 

Kabinet Ampera nya serta dipertanggung jawabkan kepada Menteri Pekerjaan Urnum. Kesemuanya disatukan dengan isti- 
meninjau situasi Proyek 

Conefo didampingi 
arsitek Soejoedi. lah Proyek Departemen Pekerjaan Umum. 

Surat keputusan Presidium Kabinet Ampera ini membuktikan, dalam suasana masyarakat sedang 

mengalami pergolakan pasca G30S/PKI, Pak Harto terbukti memiliki visi jauh ke depan. Sebagai seorang 

demokrat yang senantiasa berpegang kepada konstitusi dan selalu menghargai sepenuhnya kedaulatan 

rakyat, beliau juga menghargai pentingnya bangsa yang besar ini memiliki sebuah kawasan berisikan 

bangunan monumental, permanen, representatif dan megah. Sebuah bangunan yang bisa dibanggakan 

untuk menampung aktivitas demokrasi masyarakatnya. 

"Demokrasi yang kita jalankan adalah Demokrasi Pancasila, yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum 

dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila berarti Demokrasi 

Kedaulatan Rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti, penggunaan 

hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa 

menurut keyakinan agama masing-masing, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai 

dengan rnartabat dan harkat manusia, harus menjamin dan merperkokoh persatuan bangsa dan harus 

dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dernokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham 

kekeluargaan dan gotong royong," demikian pendapat Pak Harto tentang demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, sebagaimana di kemu kakannya dalam bu ku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. -., 



Sebuah gedung, sekalipun hanya dipakai sebagai tempat persidangan para anggota MPR dan DPR, bukan 

sekedar bangunan biasa. Gedung tersebut merupakan wahana penjabaran salah satu butir Pancasila, yakni 

keinginan untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Dari gedung tersebut, bermuara segala 

macam keputusan yang akan bisa memberikan peneguhan terhadap jalannya pemerintahan. lnilah gedung 

yang bakal menjadi bangunan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, pencerminan suatu negara yang 

selalu ingin untuk bisa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menempatkan mandat rakyat di atas segala- 

galanya. Hal ini segera nampak, ketika pemerintah dengan cepat segera turun tangan untuk mengambil alih 

persoalan. Presidium Kabinet memutuskan proyek pembangunan kawasan tersebut tetap diselesaikan, 

dengan pengubahan peruntukan menjadi Gedung MPRIDPR, atau keperluan persidangan kenegaraan lain- 

nya. Sedangkan kepengurusan dan pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada Menteri Pekerjaan 

Umum dan dimasukkan sebagai proyek Departemen Pekerjaan Umum. 

Menteri Pekerjaan Umum tanggap dalam menerima tugas penting ini. Melalui surat keputusan nomor 

16lPRTl1966 tanggal 19 Desember 1966, menteri membentuk badan pelaksana dengan nama Proyek 

Pembangunan Gedung MPRIDPR sesudah terlebih dulu membubarkan organisasi Kopronef. Proyek baru 

tersebut segera turun tangan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan finishing, melaksanakan pembuatan ele- 

men-elemen estetika (mural, relief dan patung-patung), menyelesaikan pekerjaan landscape dan perta- 

manan. Di samping itu juga menangani pekerjaan mechanical dan elektrical. 

Sebagaimana proses penyelesaian pembangunan terdahulu, kali ini pelaksanaannya juga tidak boleh ter- 

tunda-tunda. Badan pelaksana baru, Proyek Pembangunan Gedung MPRIDPR, sudah memiliki sasaran 

khusus, yakni mempersiapkan kondisi gedung siap pakai serta penyediaan segala fasilitas untuk penye- 

lenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dijadwalkan akan berlangsung pada 

tahun 1968. Selama perjalanan waktu, organisasi pelaksana pembangunannya ternyata terus berkembang 

dengan dinamis. Berdasar keputusan Menteri PU nomor 6lPRTl1967 tanggal 30 September 1967, 

diadakan perubahan struktur organisasi Proyek Gedung MPRIDPR dengan menernpatkannya di bawah 

Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian, melalui keputusan Dirjen Cipta Karya nomor 

48/KPTSICKN111978, nama Proyek Pembangunan Gedung MPRIDPR untuk seterusnya diganti menjadi 

Proyek Pembangunan dan Pengendalian Kompleks MPRIDPR. Penyempurnaan organisasi pelaksana pem- 

bangunan yang dilakukan secara beruntun tersebut membuahkan hikmah. Pengaruh suasana dari luar 

yang secara tidak langsung pernah mengganggu pelaksanaan pekerjaan bisa mulai dikendalikan. Sehingga 

tidak mengherankan, kalau dalam waktu relatif singkat, penyelesaian pembangunan kawasan tersebut bisa 

dilanjutkan dan akhirnya dirampungkan. 



Tahap pertama pembangunan bisa diserahterimakan dari Dirjen Cipta Karya kepada Sekjen DPR GR pada 

tanggal 15 Maret 1968. Dalam tahap tersebut, telah dirampungkan penyelesaian Gedung Main Conference 

Building, untuk sebagian jalan utama dan jalan service. Disusul penyerahan tahap kedua, Secretariat 

Building dan bangunan Balai Kesehatan, dilaksanakan melalui serah terima pada tanggal 20 Maret 1978. 

Berbagai macam hambatan yang pernah menghadang, tidak pernah mampu menyurutkan tekad para 

pelaksana proyek dalam merampungkan bangunan monumental ini. Sampai akhir tahun 1978, dari selu- 

ruh gugusan bangunan Gedung MPRIDPR, yang masih belum bisa diselesaikan hanya tinggal Banquet 

Hall dan Auditorium. Ini semua akhirnya, pada bulan September 1982 pembangunan auditorium diram- 

pungkan dan Gedung Banquet diselesaikan pada bulan Februari 1983. 

Pemberian nama bangunan di Gedung MPRIDPR juga ikut mengalami perkembangan dengan dikenal-kan- 

nya pemakaian istilah berasal dari bahasa Sanskerta. Bangunan Main Conference Building yang berfungsi 

sebagai Gedung Sidang Utama sekarang diberi nama Grahatama. Kemudian bangunan yang semula diran- 

cang untuk Press Center beralih fungsi menjadi ruang komisi dan diberi nama Gana Graha, sedangkan 

bekas Secretariat Building dialih fungsikan menjadi kantor kerja anggota Dewan, mendapatkan 

nama baru, Lokawirasabha. Perubahan nama juga meluas ke Banquet Hall, yang sekarang telah dialih 

fungsikan menjadi ruang perpustakaan serta tempat upacara pelantikan, nama barunya, Pustakaloka. 

Sementara auditorium beralih menjadi tempat sidang pleno, diberi nama Graha Karana sedangkan 

Pascad, bangunan yang semula untuk pasukan cadangan sekarang ini direnovasi menjadi poli-klinik dan 

diberi nama Balai Kesehatan. 

Sementara itu, meskipun semua bangunan sudah dinyatakan selesai, tetapi pelaksanaan pekerjaan 

memang tidak akan pernah ada batas akhirnya. Secara terus-menerus pekerjaan perawatan serta pemugaran 

bangunan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPRIDPR. Begitu pula pemugaran dan juga pembangunan 

gedung baru untuk menunjang keberadaan kawasan tersebut, terus dilaksanakan sesuai dengan irama 

kebutuhan. Dalam kaitan ini, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dicatat antara lain, pembangunan sebuah 

gedung baru yang akan digunakan oleh Sekretariat Jenderal MPRIDPR dengan diberi nama Samania 

Sasanagraha. Kemudian pekerjaan waterproofing dan penggantian lapisan akustik di bawah plat atap 

kubah beton serta pembangunan sementara lima ruang sidang komisi di Gedung Gana Graha. 

Gerak pembangunan memang tidak hanya akan berhenti disini. Mengingat usia bangunan tersebut sudah 

semakin tinggi, meluasnya berbagai macam kebutuhan pelayanan yang perlu ditampung serta adanya 

kemajuan sistem teknologi dari berbagai macam bahan bangunan. Maka proses pembangunan lanjutan 

berikut renovasi di kompleks Gedung MPRIDPR praktis tidak pernah berhenti. Sesudah berbagai macam 



pekerjaan di atas berhasil diselesaikan, kernudian rnulai dikerjakan perbaikan pada sistirn AC sentral, 

dilanjutkan perubahan sistirn kelistrikan, perbaikan rnenyeluruh pada struktur beton di auditorium, per- 

baikan besar pada ruang bawah tanah Lokawirasbha dilengkapi dengan penggantian lift serta elevator di 

Gedung Grahatarna. Kerja keras dari beribu-ribu orang selarna bertahun-tahun, akhirnya bisa rnewujudkan 

hadirnya sebuah bangunan monumental di tengah ibu kota lndonesia, Jakarta. Kornpleks kawasan 

Gedung MPRIDPR dengan lingkungan sekeliling tertata secara rapi, yang keberadaannya pasti akan bisa 

dibanggakan oleh setiap warga rnasyarakat lndonesia. 

Suatu kawasan yang tarnpil sebagai ternpat persidangan Lernbaga Tertinggi dan Tinggi Negara. 

Berrnuaranya segala rnandat yang diarnanatkan kepada penyelenggara pernerintahan di lndonesia. Dirnana 

setiap awal tahun, Kepala Negara rnenyarnpaikan pidato pengantar rancangan undang-undang anggaran 

belanja negara kepada para wakil rakyat lndonesia. Dan rnenjelang hari ulang tahun kernerdekaan RI, 

Presiden rnenyarnpaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang paripurna DPR RI dan dihadiri pula oleh para 

warga teladan terpilih dari seluruh lndonesia. Dan setiap lirna tahun sekali, tarnpil sebagai ternpat berlang- 

sungnya proses pencalonan, pernilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. . Sekaligus tern- 

pat Presiden dan Wakil Presiden terpilih rnengucapkan surnpah jabatan di rnuka sidang anggota Lernbaga 

Tertinggi Negara, Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dengan dernikian, Presiden 

terpilih rnenjadi seorang Mandataris, untuk rnengernban sepenuhnya arnanat seluruh rakyat lndonesia. 

Sernentara itu, pada hari-hari lain di luar jadwal tersebut di atas, gedung ini rnenjadi ternpat penyeleng- 

garaan persidangan para anggota DPR. Gedung ini selalu tarnpil pula sebagai ternpat penyerahan hasil- 

hasil ternuan Badan Perneriksa Keuangan, Lernbaga Tinggi Negara yang bertugaTkhusus untuk rnencer- 

rnati pengelolaan keuangan negara. 

lnilah kawasan yang akhirnya bisa tarnpil rnenjadi kornpleks bangunan sangat penting dalarn suatu negara 

dernokrasi. Ternpat para wakil rakyat berternu untuk rnenyalurkan suara hati seluruh warga rnasyarakat 

Indonesia. Ternpat para wakil rakyat bersidang untuk rnelakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pernerintahan. Tidak hanya untuk rnasa kini, tetapi harus terus dilestarikan untuk rnasa-rnasa rnendatang. 

Dari kawasan inilah, letak surnber keabsahan pernerintahan dan pernberian rnandat kepada kepernirnpinan 

negara dalarn rnengernban tugas, rnengarnalkan sepenuhnya prinsip kedaulatan rakyat. 

lnilah gedung yang sepenuhnya harus dan akan tetap rnenjadi rnilik seluruh rakyat lndonesia. Dirnana 

rnereka bisa datang, rnengadukan nasibnya atau rnengikuti para wakil rakyat hasil pilihannya, rnenjalankan 

tugas yang telah diarnanatkan. 









Pandangan keselu- 
ruhan Komplek 

MPR/DPR. 
Dari sini terlihat poros 
utama vane kuat dari 
Ruang Siding Utama 

ke arah Jalan Jenderal 
Gatot Soebroto. 

Ruang Sidang Mama 
dlllhat darl belakang. 
Pandangan ini jarang 

terlihat umum dan 
jarang dipublikasikan, 

padahal tak kalah 
megahnya dari 

pandangandepan. 



dad k i l a id i  tengah 
jalan masuk utama. 
Aksara ditambahkan = 

kemudian, setelah 
seluruh komplek 

dipakai sebagai tempat 
sidang MPR/DPR. 

Penambahan itu 
bersaine denean - - 

ornamen dinding yang 
direncanakan sejak 

awal sehingga mengu- 
rangi kualitas estetik 

gedung ini. I 



Aksara yang memenuhi 
selur;h bidang muka 

Ruang Sldang DPR. 
Banyakyang 

rnenyayangkannya 
karena ukuran, jenis 

aksara rnauuun posisi 
tidak cochk dbngan 

bidang dan gedungnya 
sehingga rnengurangi 
keanggunan Komplek 

MPR/DPR. 









Suasana peroidangan 
MPR. 

Susunan tempat 
duduknya sudah 

berubah dari yang asli 
karena rnenyesuaikan 

diri dengan fungsi baru. 



berubah banyak dari 
yang asli, demikian 

pula pola interiomya 
yang menekankan din 

pada bidang-bidang 
polos dan garisgaris 

horizontal. 



Posisi tempat duduk dl 
panggung Ruang 

Sidang Utama. 
Posisi inipun sudah 

berubah dari rancangan 
yang asli. 



Mural dl dlndlng Ruang 
Sldang Kornlsi 

Illflacanasabha Ill 
karya : Sadali 

berjudul 'Kesaksian". 





Elemen eatetlka 
dl Ruang Mang Komlsl V/ 

W m b h a  V. 
Rdbf  befjudul: 

somum 60tonl R o w  
Karya : But Mochr. 

Seperli rancangan di Ruang 
Sidang Komis~ lainnya, 

rancangan ini pun bertu- 
juan menciptakan dinamika 

pada permukaan dinding 
kosong yang cukup besar 

ukurannya. 



Penerangan alarnl di 
keliling atas Ruang 

Sidang Utama 
menghasilkan efek 

yang dramatis pada 
balok pendukung 

utama atap kubah 
Ruang Sidang. 



Hxdlrin yang duduk 
paling atas 

dapat meraba balok 
utama ini sehingga 

dapat membayangkan 
kekokohannya. 







Elemen Estetika 

Sebagairnana sudah dipaharni, untuk rnendukung keindahan sebuah bangunan diperlukan berbagai 

elernen tarnbahan. Elernen estetika yang terdapat pada kawasan ini sejak awal dirnaksud agar rnarnpu 

rnenyatu dengan kandungan falsafah arsitekturnya. Elernen estetika utarna yang rnenonjol di plaza adalah 

sebuah patung konternporer karya But Mochtar. Patung tersebut rnelarnbangkan penjelrnaan rnanusia 

Indonesia yang hakiki, kehendak-kehendak rnaupun harapan yang ditarnpilkan lewat lernbaga perwakilan 

rakyat dalarn perjalanan rnelalui dirnensi rnasa larnpau, rnasa sekarang dan rnasa rnendatang. Ketiga- 

tiganya bakal terjalin erat, terdiri dari sebuah konstruksi rangka besi berlapiskan perunggu. 

Elernen estetika di tengah plaza tersebut rnerupakan elernen pernegang. Dalarn arti, karya ini bakal tarnpil 

selaku pengukuh dan pernbatas keseluruhan bangunan yang terletak di sekitarnya. Sehingga jika elernen 

itu tidak ada, akan mudah sekali ruangan yang terdapat di sekelilingnya tak rnenentu arahnya. Hal ini bakal 

rnengakibatkan sukar diternukannya kernbali skala rnanusia, sebagai akibat dari tidak jelasnya dirnensi dan 

arah. Kecuali patung konternporer di plaza depan, berbagai ragarn karya seni lain juga ikut rnenghiasi 

ruangan-ruangan tertentu. Sebuah pahatan tirnbul dari bahan kayu jati, berukuran 5.00 kali 2.50 meter 

karya Srihadi, rnengambil tema "lrarna sebuah kebun bunga." Kernudian sernangat "Gotong Royong", fal- 

safah khas lndonesia, diungkapkan But Mochtar dalarn bentuk relief dengan teknik las dari bahan ternba- 

ga, dilengkapi lukisan dinding pada ruangan sekretariat karya Sadali berterna "Kebun Keadilan." 

Sekelornpok senirnan dari departernen seni rupa ITB rnenyurnbangkan relief "Awan" yang diletakkan di 

lantai dasar lobi gedung persidangan. Mereka rnenyebutkan, "Awan rnengingatkan kepada kebebasan, 

gerakan yang dinamis namun terarah dalam disiplin serta kesatuan rnernadat. Dari kesatuan tersebut, 

burni, turnbuh-tumbuhan, rnanusia serta rnahluk-rnahluk lain yang rnenghuninya rnernperoleh daya 

kehidupana." Gerakan awan diharapkan bisa rnencerminkan harapan-harapan seluruh warga rnasyarakat 

lndonesia yang tersebar luas dalam berbagai pulau dan daerah, kepada kegiatan yang rnereka percayakan 

kepada para wakilnya di gedung tersebut. 

Masih terdapat dua relief lain ikut rnernpercantik Gedung MPRIDPR. Relief "Batu-batu pernbangunan" 

selaku unsur visual estetis di dinding Pustakaloka serta relief yang tersusun dalarn bentuk bidang-bidang 

lengkung sebagai pola yang diulang-ulang, rnengkesankan kelembutan dipadu oleh gerak serba dinarnis. 

Untuk bisa semakin rnempercantik suasana, Gedung MPRIDPR rnasih dilengkapi oleh dua buah lukisan 

yang bertolak belakang dalarn gaya. Sebuah lukisan dinding abstrak karya Sadali berjudul "Kesaksian" 

serta lukisan tradisional Bali menampilkan epos terkenal, kisah Rarnayana. 







Elemerrelemen Baetlk 
ini digubah oleh 

kelompok tersendlrl 
yang terdlrl dad para 

pengajar 
Departernen 

SenCRupa, ITB. 
Ujud dan komposisinya 

yang didominasi oieh 
unsur geornetrik meru- 

pakan penyesuaian 
terhadap karakteristik 

umum bangunan- 
bangunan di kornpiek 

MPR/DPR. 



dl mesa mendatang. 
Bangunanbangunan 

baru nampak 
disesuaikan terhadap 

karakteristik yang ada. I 





Rencana tapak 
nomplek MPR/DPR dl 

masa mendstank 
Poros utama komplek 

narnpak menems 
ke belakang dengan 
konfigurasi lansekap 

yang berbeda. 









S 
ejak awal, Pemerintah Orde Baru menekankan pembangunan 
ekonomi. Pilihan ini merupakan konsekuensi ketika harus menghadapi 
kenyataan, morat-maritnya situasi perekonomian nasional sebagai 
warisan yang harus mereka terima. Dengan pilihan tersebut, akhirnya 
tercapailah tingkat pertumbuhan yang cukup mantap untuk bisa 

mengantarkan bangsa lndonesia ke tahapan tinggal landas. Hal ini semakin 
dipercepat dengan datangnya era globalisasi pada dasawarsa tahun 80-an. 
Berbagai kota di lndonesia mulai ikut berkembang, mereka saling bei-gerak 
untuk bisa memperluas diri sambil terus berusaha meremajakan bagian-bagian 
kota mereka masing-masing. Sebagai ibukota, Jakarta segera tampil pada 
barisan paling depan dalam setiap sisi kegiatan. Hal ini secara langsung ikut 
mengubah situasi di sekitar lingkungan tempat keberadaan bangunan-bangunan 
lama. Di berbagai penjuru wilayah Jakarta yang selama ini terbiarkan kosong, 
mulai bermunculan berbagai ragam bangunan baru yang bisa memberikan 
pelayanan dalam memenuhi kebutuhan majemuknya warga kota. Lahan-lahan 
tersebut juga mulai diperlukan, sebagai wadah memberikan pelayanan terhadap 
warga kotanya. Melalui tingkat pertumbuhan sangat tinggi, tanpa terasa Jakarta 
sebagai kota yang sudah berdiri sejak tahun 1527, telah bertumbuh menjadi 
suatu metropolis, mekar dengan berbagai macam lingku-ngan baru. Dengan 
berbagai kota satelit yang terus-menerus bertumbuh di sekelilingnya. Tidak 
terkecuali, di dalam jantung kota itu sendiri, Jakarta juga mengalami perkem- 
bangan pesat. Beragam upaya peremajaan serta pembangunan-pembangunan 
baru, terus menerus dilakukan. Ini semua dilakukan sebagai salah satu jawaban 
terhadap meluasnya kebutuhan yang juga terus menerus ikut berkembang. 
Dampak dari segala macam perubahan tersebut juga mulai menyentuh kepada 
keberadaan kawasan Gedung MPRIDPR. Ketika pertama kalinya dipakai, 
kawasan tersebut merupakan gugusan bangunan cukup megah, terletak di tengah 
padang rerumputan hijau yang teramat lega. Tetapi, dalam perkembangan 
zaman, kompleks tersebut tanpa terasa secara perlahan mulai dikepung oleh 
sejumlah bangunan tinggi dan besar. Hal ini mau tidak mau telah ikut menyu- 
rutkan suasana kemegahan tersebut. Dengan demikian, kawasan bangunan 
yang semula serba lega mulai terasa sempit, kawasannya mulai terkurung 
antara berbagai macam bangunan-bangunan baru. Rasa kawatir akan terus 
menyusutnya perhatian terhadap masa depan kawasan MPRIDPR dalam meng- 
hadapi perkembangan zaman, telah mendasari diselenggarakannya seminar 
bersama untuk membicarakan hari depan kawasan tersebut. Seminar tersebut 
diselenggarakan lkatan Arsitek lndonesia bersama Sekretariat Jenderal 
MPRIDPR pada bulan September tahun 1992. 



Para peserta seminar mengambil kesimpulan, sudah waktunya ditetapkan kawasan tersebut sebagai 

wilayah tetap, wilayah yang harus dilestarikan selama-lamanya untuk kawasan Gedung MPWDPR, selama 

bangsa Indonesia berdiri. Sasaran dari keputusan tersebut sangat has. Suatu keputusan strategis dari 

sebuah bangsa yang ingin memiliki kawasan yang bisa menjadi lambang kedaulatan rakyat dalam negara 

yang berdasar Demokrasi Pancasila, sebagaimana yang mereka cita-citakan. Dalam jangka panjang, 

keputusan ini akan ikut mempengaruhi rencana-rencana penataan ruang kota Jakarta, dimana sudah 

menjadi keharusan kawasan yang menjadi kebanggaan rakyat tersebut ditata agar sesuai dengan martabat 

dan sifat Lembaga Tertinggi dan Tinggi negara yang disandangnya. 

Dengan demikian, perlakuan terhadap kawasan ini dalam tata ruang kota, selayaknya sama kuatnya 

seperti yang berlaku di kawasan sekitar Monumen Nasional, yang telah ditetapkan sebagai pusat 

pemerintahan. Langkah semacam itu perlu agar seluruh lingkungan disekitarnya diharapkan dapat tumbuh 

sebagai pendukung. Bukan malahan menutupi kompleks yang teramat penting tersebut. Sehingga 

pemilikan masyarakat Indonesia terhadap lembaga kedaulatannya ini perlu diusahakan dengan berbagai 

cara penataan ruang. Agar bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ini, kawasan Gedung 

MPRIDPR sekarang ini harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi segala macam kegiatan 

kemasyarakatan, diluar kegiatan-kegiatan resmi. Sebagaimana dulu diimpikan oleh perancangnya, 

kawasan tersebut dewasa ini membuka diri sepenuhnya menyambut kunjungan-kunjungan wisata, 

perlombaan, olahraga, rekreasi, latihan kebugaran jasmani serta penyelenggaraan pameran, baik di 

dalam gedung maupun yang berada di luar gedung. Malahan telah ditetapkan untuk memasukkan 

kawasan tersebut dalam daftar obyek kunjungan wisata Jakarta. Kecuali itu, kawasan inipun semakin 

dilengkapi dengan beragam fasilitas baru. Sebagai salah satu unsur penunjang utama, sejak tahun 1982 

Sekretariat Jenderal DPR telah rnemiliki bangunan gedung tersendiri, sedangkan yang sampai sekarang 

sedang terus dirampungkan, pembangunan gedung baru untuk kantor anggota DPR. 

Sebagai bangsa yang selalu ingin menjunjung tinggi demokrasi, adalah wajar kalau kita selalu memberi 

tempat yang terhormat kepada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi dan DPR 

sebagai badan legislatif. Agak berbeda dengan negara-negara lain yang sudah memiliki kawasan khusus 

tempat Lembaga Negara Tertingginya dirancang sejak awal sesuai dengan fungsinya. Kita memang telah 

mengalami perjalanan yang berlainan. 

Namun, perbedaan tidak selalu harus menyurutkan kehadiran. Kehadiran Gedung MPRIDPR sewajarnya 

diterima sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini. Kehadirannya perlu dilestarikan 

untuk membuktikan, bahwa kita memang selalu bersedia memberikan tempat serta menjunjung tinggi 

sepenuhnya prinsip kedaulatan rakyat. Pada masa lalu, di masa kini dan seterusnya untuk masa-masa 

mendatang. Zaman bisa berubah. Tetapi kedaulatan yang diamanatkan dari rakyat akan tetap selalu 

abadi. 







Jakarta tak p.msn 
berhentl mainbangun. 

lnilah kumpulan 
bangunan-bangunan 
baru yang memberi 
wajah kontemporer 

kepada lbukota. 
Dapatkah komplek 

MPR/DPR bertahan 
menghadapi perubahan- 

CeNbahan lni 7. 





Keglatd- , 
di dalam den di sek!tar 1 

Komplek MPR/DPR. 





Apresiasi Seniman terhadap Gedung M P R / D P R  R I  

Karya : Sutripto D. Sasomo Karya : Syaukat Banjaran Sari 



Karya : Nana Banna Karya : Dudhut Panuluh 



n Profil Soejoedi Wirjoatmodjo Dipl. lng.(1927-1980). 

Lahir di Rembang (Jawa Tengah) sebagai anak keenam dari dua belas bersaudara, Soejoedi Wirjoatmodjo 

pada awalnya nyaris tidak akan sempat bisa menjadi seorang perancang bangunan. Karena begitu perang 

kemerdekaan meletus, dia segera meninggalkan bangku sekolah untuk terjun langsung ke medan pertempuran 

bersama para gerilyawan, bergabung dalam kesatuan Tentara Pelajar dan sempat meraih kedudukan Kepala 

Staf T.P. Brigade 17 Detasemen I1 Rayon V, Solo. 

Kariernya tidak berlanjut, karena sesaat sesudah pengakuan kedaulatan, Soejoedi menyatakan keluar dari 

dinas militer agar bisa melanjutkan pelajarannya di Bandung (Jawa Barat), sebagai mahasiswa Fakultas Teknik bagian 

Arsitektur di Universitas lndonesia (sekarang, lnstitut Teknologi Bandung). Seiak berada di kota itu bakatnya mulai nampak. 

Sekalipun untuk bisa menutup biaya kuliah, dia harus membuka diri dengan mengerjakan rancangan-rancangan rumah tinggal. 

Tetapi, kesibukannya dalam mencari uang sama sekali tak mengganggu aktivitas perkuliahan. Bahkan kemampuannya dalam 

menangani dua macam tugas secara bersama, menyulut kekaguman Prof V. R. Van Romondt, ketua jurusan arsitektur. 

Sebelum studinya selesai, tahun 1954 Soejoedi memperoleh bea siswa dari pemerintah Perancis untuk memperdalam bidang 

arsitektur di Ecole Superieure National des Beaux Arts di Paris (Perancis). Studi lanjutan tersebut diteruskannya ke Technische 

Hooge School di Delft (Belanda) dan selanjutnya dia tuntaskan sampai berhasil mencapai gelar Dipl. Ing. dengan predikat cum 

laude di Technische Universitat West Berlin (Jerman) pada tahun 1960. 

Kesibukannya pada saat memperdalam ilmu arsitektur, sama sekali tak membatasi gairah Soejoedi dalam merancang bangunan. 

Di antara waktu mengerjakan tugas di kampus, dia bekerja selaku designer pembantu di Biro Arsitek Kraayvanger, Rotterdam 

(1957), kemudian di Biro Arsitek Kasper, Freibrug- (1958) sampai akhirnya menjadi arsitek pada Biro Arsitek Hentric Patteching, 

Dusseldorf (1 960-1 961). 

Setelah kembali ke Tanah Air, Soejoedi langsung dipercaya menggantikan kedudukan Prof. Van Romondt sebagai ketua bagian 

arsitektur ITB. Jabatan ini terus-menerus dipegangnya sampai tahun 1967. Ketika tahun 1962 lndonesia ikut serta tampil dalam 

New York World Fair (A.S), Soejoedi ditunjuk selaku Ketua Team Design Paviliun Indonesia. Namun karena sesuatu ha1 yang 

tidak pernah diumumkan secara terbuka, dia akhirnya mengundurkan diri dari kedudukan tersebut. Baru nanti tujuh tahun 

kemudian, Soejoedi tampil sebagai Ketua Nasional Design Centre Paviliun lndonesia untuk Expo 70 di Osaka (Jepang). 



Pada mula tahun 1965, sewaktu pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembangunan kompleks Conefo, rancangan 

Soejoedi dengan bantuan perhitungan kekuatan bangunan dari lr. Sutami, berhasil memenangkan sayembara. Pada tahun itu 

pula dia langsung ditetapkan selaku Ketua Team Design Proyek Conefo. Rancangan gedung tersebut, yang sekarang ini dikenal 

dengan nama gedung MPRJDPR sering disebut sebagai salah satu karya master piece-nya. 

Menurut Soejoedi, saat seorang arsitek menerirna tugas, dia harus bersedia rnemanunggalkan diri dengan seluruh permasalahan 

yang bakal muncul. Seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam, karya manusia pada hakekatnya juga sekedar bagian 

dari alam. Oleh karenanya, seyogyanya sebuah karya tidak harus menimbulkan disharrnoni dengan alam sekitarnya maupun 

disharmoni dari manusia calon pemakainya. "Karya selalu memanifestasikan jagad cilik (dunia kecil). Tetapi jagad cilik bila 

tidak ada kaitannya dengan jagad gede (dunia besar) juga tak ada artinya,' kata Soejoedi. 

Jagad cilik adalah bangunan gedung yang harus rnampu menunjukkan keselarasan, kewajaran, kegairahan dan kemanusiawian. 

Sementara itu, bagian luar gedung juga harus tetap sanggup menampilkan keserasian, kewajaran, kegairahan dan kealamian 

dengan seluruh situasi di sekelilingnya. Bedasar ha1 tersebut, sebelum rnulai berkarya maka pribadi si arsiteklah yang harus ter- 

lebih dahulu dibenahi. Mengingat kenyataan, karya arsitektur sekedar manifetasi dari sikap hidupnya, dari kemandiriannya. Oleh 

karenanya, karya arsitektur bakal selalu berkait dengan kepribadian dari sang arsitek. 

Arsitek pendiam tetapi selalu kokoh pendiriannya tersebut meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Soejoedi Wirjoatmodjo 

meninggalkan Hadimah, isteri yang telah dikenalnya sejak masa perang kemerdekaan, tiga putera dan seorang puteri. 



Profil Prof Dr ir .Sutami (19281980). 
I 

Menempuh pendidikan dasar sampai menengah di kota kelahirannya di Solo (Jawa Tengah), dia lulus seba- 

gai insinyur sipil ITB Bandung (Jawa Barat) tahun 1956. Sejak awal, Sutami dikenal sebagai anak cerdas. 

I Angka-angkanya dalam mata pelajaran ilmu pasti dan mekanika selalu baik. Sementara itu minatnya ter- 

I 
hadap ilmu teknik sangat besar, sehingga dia tampil menonjol dalam mata kuliah mekanika dan konstruksi 

beton. Memperoleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kemudian 

- dikukuhkan sebagai profesor di Universitas lndonesia Jakarta. Sebagai seorang ahli teknik pengalaman 

Sutami sangat lengkap. Semasa masih menjadi mahasiswa, dengan status mahasiswa ikatan dinas NV Hollandsche Beton 

Maatschappij, dia sudah bekerja paruh waktu sebagai guru mekanika teknik di STM, dilanjutkan asisten mata kuliah bangunan 

air dan mekanika tanah di IT8 serta asisten konstruksi beton pada Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Bandung. 

Mengawali karier dengan bekerja di NV HBM, Sutami langsung dipercaya sebagai pelaksana proyek penjernihan air di 

Pejompongan, Jakarta. Kariernya dalam perusahaan tersebut terus meningkat sampai akhirnya meraih kedudukan direktur 

pelaksana. Ketika pemerintah lndonesia menasionalisir perusahaan-perusahaan Belanda sebagai akibat persengketaan masalah 

lrian Barat (kini lrian Jaya), Sutami ditunjuk memimpin PN Hutama Karja (1961-1966). Sejalan dengan itu, ketrampilan pro- 

fesinya ikut menanjak. Dimulai dengan memegang pimpinan pusat proyek pembangunan Jembatan Musi di Palembang 

(Sumatra Selatan) sampai nantinya menjabat Komandan Komando Proyek Conefo di Jakarta. 

Karier Sutami dalam pemerintahan diawali pertengahan tahun 1965 dengan menjabat Menteri Negara Kabinet Dwikora untuk 

urusan Penilaian Konstruksi. Meskipun kabinet silih-berganti, Sutami tetap memperoleh kepercayaan, baik dari Presiden 

Soekarno dilanjutkan nantinya oleh Presiden Soeharto, untuk memegang jabatan menteri. Terakhir, dia adalah Menteri 

Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Kabinet Pembangunan 11 (1973-1978). Sementara itu, dalam lapangan lain, karier Sutami 

antara lain tercatat sebagai anggota Lembaga Riset Nasional, Pembantu Dekan Fakultas Teknik UI dan juga sempat menjadi 

anggota MPR RI. Sebagai seorang ahli teknik lndonesia, Sutami mencatat kepeloporan dalam penggunaan konstruksi beton 

pratekan ketika dia membangun Jembatan Semanggi. la juga menjadi pelopor penggunaan teori ultimate strength design 

sewaktu menyelesaikan pembangunan Gedung Conefo dan tampil selaku pelopor penggunaan electronic data processing dalam 

perhitungan-perhitungan teknik di lndonesia. 

Meskipun sejak tahun 1977 Sutami sudah terbaring di rumah sakit karena kanker darah, semangatnya untuk memberikan sum- 

bangan sebanyak mungkin kepada kemajuan ilmu teknik tidak pernah menyurut. Tidak kurang 17 karya ilmiah berhasil dia sele- 

saikan selama menderita sakit. Pekerja ulet yang tak pernah banyak ngomong ini tutup usia pada tanggal 13 November 1980, 

meninggalkan seorang istri dan lima anak. Sutami dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. 



Puisi Taufiq lsmail 
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