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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini membahas perkembangan tata ruang kota kolonial Cepu di 

Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah pada akhir abad XIX sampai awal abad 

XX. Pada penelitian ini dibahas proses perkembangan serta faktor pembentuk tata 

ruang Kota Cepu dan komponen pendukung kota yang melatarbelakangi 

berkembangnya tata ruang Kota Cepu.  Tujuan umum penelitian ini adalah 

merekonstruksi sejarah kebudayaan masa lalu dan penggambaran proses 

perubahan budaya. Selain itu, penelitian ini bertujuan khusus untuk mengetahui 

perkembangan dan faktor pendukung tata ruang Kota Cepu. Pada tahap analisis 

data, digunakan analisis komparatif, kontekstual, keruangan, dan SIG (Sistem 

Informasi Geografis) yang ditelaah dengan menggunakan teori sektor dan teori 

tata ruang kota. 

Penelitian ini menggunakan metode arkeologi keruangan skala makro 

dalam bentuk objek wilayah perkotaan dengan membahas hubungan antara 

masing-masing komponen dan faktor pendukung dalam perkembangan kota Cepu. 

Pada skala makro mempelajari sebaran dan hubungan lokasional antara benda 

arkeologi dan situs dalam suatu kawasan. Keseluruhan wilayah kota cepu 

merupakan kawasan, blok-blok area (wilayah industri DPM/BPM, NIS, 

Boschwezen, pemukiman pecinan, dan pemukiman pribumi) merupakan situs, dan 

komponen pembentuk kota merupakan benda-benda arkeologi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang Kota Cepu 

menunjukan pola menyebar mengikuti pola jaringan aksesibilitas yang tampak 

mejauh dari pusat Kota Cepu. Sementara itu, hubungan antarsitus atau 

antarvariabel berkaitan dengan faktor ekonomi, politik dan sosial. 

 

 

Kata Kunci : Arkeologi Keruangan Skala Makro, Arkeologi Keruangan, Tata 

ruang Kota, Cepu 
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ABSTRACT 

 

This Undergraduate thesis is about development of colonial town planning 

in Cepu at Blora Central Java province end 19
th

 century until early 20
th

 century. 

Research focus on development process with multifactorial backgrounds and 

physical components that implicate planning process. Aims of this research are to 

illuminate cultural process and reconstruct historical events. On the other hand, 

this research also aim to give clear process how and what kind of factors that 

implicate spatial planning of Cepu. Comparative analysis were conducted at this 

research, while also use sectoral and spatial planning theory. 

Spatial archaeology macro scale also applied on this research/ city 

component were analyzed to gather information about relationship between each 

components of Cepu town. On macro scale distribution analysis between 

archaeological features and sites at entire complex were also conducted at this 

research. Entire complex of Cepu city were shown by complex, areas 

blocks(Industrial Area, DPM/BPM, NIS, Boschwezen, Chinese settlement and 

local settlement),. Results shows that development of this town show scatter 

patterns and accessibility, beside that relationship between variables had strong 

attachment with economic, political, and social factors. 

 

Keyword : Spasial Archaeology, Macro Scale, Town Planning, Cepu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota merupakan gabungan antarlingkungan perumahan, atau tempat 

dimana orang bekerja bersama untuk kepentingan umum. Jenis daerah perkotaan 

beragam dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada wilayah perkotaan seperti 

perdagangan, transportasi, pengadaan barang dan jasa, atau gabungan dari semua 

aktivitas tersebut. Kota adalah tempat mengaduk kekuatan-kekuatan budaya dan 

aktivitas-aktivitas serta rancangan kota merupakan ekspresinya (Gallion dan 

Eisner, 1992:64). Kota merupakan sebuah bentuk pemukiman yang memiliki 

struktur dan fungsi yang lebih tinggi serta bentuk pemukiman yang lebih 

kompleks dari bentuk pemukiman yang lebih kecil. Kota juga merupakan 

kawasan pemukiman yang secara fisik memiliki pola bentuk tata ruang dan 

terdapat berbagai bentuk bangunan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan 

penduduknya.  

Kota dalam arkeologi merupakan salah satu tinggalan yang menjadi objek 

kajian penelitian. Penelitian arkeologi perkotaan (urban archaeology), mulai 

berkembang dengan dilatar-belakangi alasan-alasan lokasional, dukungan atas 

keberadaan kota, serta proses adaptasi masyarakat kota (Mulyati, 1996:10). 

Penelitian arkeologi mengenai kota-kota sudah banyak dilakukan, beberapa 

penelitian tersebut antara lain Kota Banten Lama oleh Hasan Muarif Ambary 

tahun 1980, Kota Trowulan oleh Soejatmi Satari tahun 1980, permukiman Giri 



2 
 

 
 

oleh Nurhadi tahun 1983, pemukiman di tepi Sungai Batanghari oleh Bambang 

Budi Utomo tahun 1983 (Mundardjito, 1990:21), penelitian lainnya seperti 

mengenai arkeologi kota di Gresik oleh Novida Abbas tahun 1995, dan Pusat 

Pemerintahan Kerajaan Mataram-Islam oleh Inajati Adrisijanti tahun 1997. 

Penelitian arkeologi mengenai kota biasanya mengkaji mengenai tata kota, 

hubungan antarkomponen pembentuk atau penyusun kota, pola perkembangan 

kota, arsitektur bangunan-bangunan penyusun kota, masyarakat pendukung kota 

atau pemukiman tersebut. Penelitian mengenai perkotaan atau pemukiman di 

Indonesia dilakukan oleh para peneliti pada situs-situs yang diduga/dianggap 

sebagai sebuah wilayah pusat aktivitas manusia pada masa lalu. Perkembangan 

kota-kota kuna tersebut dapat dikaji dalam arkeologi atau ilmu yang mempelajari 

aktivitas manusia yang ditinjau dari hasil-hasil kebudayaannya. Hasil kebudayaan 

manusia dalam suatu wilayah atau kota dapat dilihat dari sisa-sisa bangunan atau 

reruntuhan yang dapat digunakan untuk mengungkap sejarah kebudayaan pada 

kota tersebut, mengungkap perubahan pola kota yang berkembang, serta aktivitas 

masyarakat kota pada masa lalu sehingga terjadi proses perubahan budaya. 

Kota-kota kuna di Indonesia terbentuk sejak masa sejarah hingga masa 

kolonial dan berlanjut hingga saat ini. Menurut Koentjaraningrat, kota-kota pada 

masa sejarah bermula sejak adanya kota-kota istana, kota-kota pusat keagamaan, 

dan kota kota-kota pelabuhan (Menno dan Alwi, 1991:21). Kota-kota istana 

adalah kota yang berada di areal atau mengelilingi wilayah istana atau kerajaan. 

Kota-kota pusat keagamaan adalah kota-kota yang mengacu pada pusat areal suci, 

sehingga bangunan-bangunan pembentuk kota mengelilingi areal suci tersebut. 
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Kota-kota pelabuhan merupakan kota yang terbentuk di areal pelabuhan, serta 

terdapat tempat permukiman para nelayan dan pedagang-pedagang asing sehingga 

membentuk sebuah areal wilayah perkotaan.  

Selain jenis kota yang dipaparkan di atas, terdapat juga kota-kota benteng 

(pertahanan) dan kota industri. Kota-kota benteng (pertahanan) merupakan bentuk 

kota yang berfungsi sebagai pusat pertahanan dari serangan-serangan luar. Kota 

industri terbentuk setelah adanya kegiatan industri atau proses berkembangnya 

teknologi. Awalnya kota industri muncul setelah terjadinya Revolusi Industri pada 

tahun 1760-1830 M yang dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke 

seluruh Eropa Barat hingga wilayah Amerika Utara (Ashton, 1948:2). Kota 

industri banyak berkembang di Indonesia yang dapat dilihat dari tinggalan bekas 

pabrik atau industri pada masa kolonial Belanda. Belanda mendirikan pabrik atau 

industri di Indonesia dengan tujuan untuk mengolah hasil sumber daya alam 

sehingga dapat dijadikan sebagai komoditi perdagangan di wilayah Hindia 

Belanda.  

Peter J. M Nas menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul “Introduction: 

A General View on The Indonesian Town" (1986), kota-kota di Indonesia 

berkembang melalui 4 tahapan, yaitu kota Indonesia awal (sekarang disebut kota 

tradisional), kota Indishce, kota kolonial, dan kota modern. Kota-kota tradisional 

di Indonesia berpusat dari suatu kerajaan. Pusat dari suatu kerjaan berdiri sebuah 

keraton yang menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya serta menjadi sebuah 

pusat dari kota atau kerajaan untuk menjalankan sistem pemerintahan di daerah 

kekuasaannya. Menurut Widya Nayati (1996), komponen pembentuk kota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Britania_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Barat
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tradisional di Jawa semua sama, dalam pemenuhannya menyesuaikan dengan 

kondisi geografis, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Komponen-komponen 

kota tersebut yaitu, keraton sebagai pusat kerajaan atau kota, alun-alun, masjid, 

pasar dan pemukiman. Susunan tata ruang kota yang bercorak Islam, alun-alun 

berada di tengah dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan penting di kota tersebut. 

Di sebelah barat alun-alaun terdapat masjid, sebelah utara atau selatan terdapat 

pasar. Keraton akan selalu menghadap alun-alun, sehingga raja akan dengan 

mudah memantau kondisi di luar kerajaan. Alun-alun juga difungsikan sebagai 

tempat berkumpulnya masyarakat apabila ada hal penting yang akan disampaikan 

atau acara besar dari kerajaan. Jalan-jalan akan saling memotong sehingga 

membentuk bujur sangkar atau persegi/persegi panjang. Pemukiman masyarakat 

tersebar di sekitar areal alun-alun. Pada kota tradisonal di Indonesia 

pengelompokan pemukiman terlihat jelas, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya 

etnis atau perbedaan kedudukan sosial yang terjadi pada masyarakat, misal 

pemukiman orang-orang Arab, Cina, kaum priyayi, dan kaum pribumi biasa. 

Abad XVI bangsa Belanda hadir awalnya hanya untuk berdagang, 

kemudian menjadi penguasa yang ingin menguasai Nusantara. Wilayah Nusantara 

akhirnya dikenal sebagai Hindia Timur oleh para kaum pedagang. Pada Awalnya 

mereka mendirikan gudang (pakhuizen) untuk menimbun barang dagangannya 

(Soekiman, 2011: 1). VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) merupakan 

perusahaan dagang Belanda yang memiliki modal besar untuk mendirikan gudang 

penyimpanan di Nusantara. Pada saat pendirian gudang-gudang penyimpanan, 

VOC membangun pula benteng untuk pertahanan dan rumah tinggal. Sebelum 
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VOC mengalami keruntuhan, pembangunan kota-kota di Hindia Belanda 

berkembang dengan meniru kota-kota di Belanda yang diperkuat dengan 

pembangunan benteng pertahanan. Pembangunan ini berkembang hampir di 

seluruh Hindia Belanda. Pembangunan kota pada awalnya berada di dalam 

benteng pertahanan, kemudian para penguasa membangun kota di luar benteng 

untuk memperluas wilayah. Meskipun demikian, semua kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan ekonomi Belanda berada di dalam Benteng.  

Pembangunan wilayah di luar benteng mengakibatkan perpaduan dua 

kebudayaan yang berbeda. Perpaduan dua kebudayaan ini mempengaruhi 

kebudayaan pribumi yang diperkaya dengan kebudayaan bangsa Belanda. Lambat 

laun pengaruh kebudayaan tersebut semakin besar dan mempengaruhi berbagai 

bidang dan unsur kebudayaan (Soekiman, 2000:19-20). Perpaduan dua 

kebudayaan antara kebudayaan pribumi yang diperkaya dengan kebudayaan dari 

bangsa Belanda, dalam bentuk kota sering disebut sebagai kota Indische. Kota ini 

masih dalam bentuk lingkungan pedesaan yang memiliki bentuk fisik tidak 

mencerminkan bentuk kota di Eropa atau Indonesia. Perpaduan dua kebudayaan 

ini disebut sebagai kebudayaan Indische. 

Kota-kota di Hindia Belanda mulai berkembang dengan adanya pengaruh 

arsitektur dan sistem perkotaan Belanda, kota ini dikenal sebagai kota kolonial. 

Tujuan Belanda mengembangkan kota di Hindia Belanda merupakan salah satu 

bentuk eksploitasi sumber daya alam dan difungsikan sebagai kota komersial. 

Kota ini dibentuk dari perpaduan urban-urban dari bangsa Belanda dengan 

penduduk pribumi setempat. Beberapa kota yang dibangun oleh bangsa Belanda 
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di Indonesia seperti Batavia (Jakarta), Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, 

Surabaya, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan kota besar di Indonesia. 

Selain beberapa kota besar di atas, Belanda juga membuat kota-kota kecil 

di daerah pesisir dan pedalaman sesuai dengan pembagian wilayah pemerintahan 

Kolonial Belanda. Kota di daerah pesisir berhubungan dengan kota pelabuhan 

dimana memiliki peran penting terhadap budaya asing yang masuk. Kota di 

daerah pedalaman, merupakan kota dengan memiliki sumber daya alam yang 

cukup melimpah, sehingga Belanda dapat memanfaatkan sumber daya alam 

tersebut untuk kebutuhan di Indonesia ataupun negara asalnya salah satunya Kota 

Cepu yang merupakan pusat aktivitas penduduk di Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora, Jawa Tengah. 

Pada Masa Kolonial Belanda, Cepu merupakan sebuah wilayah 

Onderdistricten bagian dari Districten Panolan yang dikontrol oleh Controlingen 

Afdeelingen/Regentschappen Blora dalam wilayah Residentie Rembang, Provinsi 

Jawa Tengah. Cepu merupakan wilayah kecamatan yang berkembang pesat 

dengan menjadi sebuah kota kecil yang berada di daerah pedalaman 

Regent/Kabupaten Blora. Kondisi geografis Cepu yaitu wilayah dataran rendah 

yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan dengan potensi kayu jati dan  

pertambangan minyak serta berada di samping aliran Sungai Bengawan Solo. Hal  

ini mendasari pemerintah Regent Blora membentuk Cepu sebagai wilayah 

Onderdistricten/kecamatan yang perlu untuk dikembangkan wilayahnya menjadi 

sebuah kota kecil. Konsistensi keberadaan Cepu hingga saat ini masih terjaga, 

sejak awal dibentuk kota, Cepu tentu sudah banyak mengalami perkembangan. 
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Pada tahun 1894, perusahaan swasta Belanda yakni Dordtsche Petroleum 

Maatschappij (DPM) mengetahui potensi tambang minyak bumi di wilayah Cepu.  

Pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu antara tahun 1885 – 1890 telah terjadi 

beberapa penemuan sumber minyak bumi di daerah lainnya di Indonesia, seperti 

di Desa Ledok Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Desa Minyak Hitam 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dan di Riam Kiwa dekat 

Sanga-Sanga, Provinsi Kalimantan Timur. Belanda mulai melihat potensi 

pertambangan yang sangat besar di Hindia Belanda, hal ini didasari dengan 

adanya Pulau Bangka dan Belitung sebagai penghasil timah yang sangat besar. 

Pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah komisi politik yang bertujuan 

untuk memanfaatkan kekayaan alam berupa potensi hasil tambang yang dapat 

menambah devisa negara. Penambahan devisa negara ini dengan dibentuknya 

perusahaan swasta milik Belanda yakni Dordtsche Petroleum Maatschappij 

(DPM) yang muncul dari sumur minyak di Cepu Jawa Tengah, dan De 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Eksplotatie van Petroleum Bronne in 

Nederlandsche Indie (KNMEPBNI) yang muncul dari sumur minyak di Langkat, 

Sumatera Utara. (W.H.A Wesselink, dalam Suryagung, 2003: 1-3). Pengeboran 

minyak tersebut diprakarsai oleh Ir. Ardian Stoop pada tahun 1893 dan 

dilanjutkan oleh perusahaan swasta DPM pada tahun 1894.   

Setelah ditemukannya potensi minyak dan berkembangnya industri 

minyak pada tahun 1894, pembangunan Cepu berkembang pesat yang diawali 

dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung perindustrian. Fasilitas tersebut 

digunakan untuk para petinggi dan pegawai perusahaan industri. Bangunan–
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bangunan kantor dan rumah dinas dibangun dengan kondisi lingkungan Cepu. 

Selain kantor dan rumah-rumah dinas, dibangun juga fasilitas lain seperti 

bangunan keagamaan, rumah sakit, dan fasilitas umum lain yang juga bisa 

dimanfaatkan oleh penduduk Kota Cepu. Bangunan yang dibuat memiliki ciri-ciri 

perpaduan antara bentuk bangunan Belanda dengan rumah tradisional oleh 

Berlage disebut dengan istilah Indo-Europeesche, oleh Van de Wall disebut 

dengan Indische Huizen, dan Pramono Atmadi menyebutnya Arsitektur Indis 

(Soekiman, 2011: 3). Pada abad akhir XIX sampai awal abad XX tepatnya tahun 

1890 – 1915 pembangunan komponen-komponen pembentuk kota sudah banyak 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi masyarakatnya. 

Perubahan-perubahan misal pada modernisasi dengan penemuan baru dalam 

bidang teknologi dan perubahan sosial akibat dari kebijakan politik pemerintah 

Belanda pada waktu itu juga mempengaruhi perubahan bentuk dan gaya arsitektur 

(Handinoto, 2012: 124). Arsitektur Indis atau Indo-Europeecshe merupakan masa 

arsitektur yang berkembang pada abad XVIII hingga abad XIX, Kota Cepu 

berkembang pada akhir abad XIX hingga abad XX. Arsitektur yang berkembang 

di Kota Cepu pada masa peralihan arsitektur Indis menuju pada arsitektur 

Kolonial Modern. Masa peralihan ini terjadi pada tahun 1890 sampai 1915 yang 

dikenal arsitektur masa transisi dan setelah itu arsitektur kolonial modern 

berkembang (setelah tahun 1915). Perkembangan arsitektur di Indonesia pasca 

kemerdekaan antara tahun 1950-1960 timbul gaya baru yang disebut Arsitektur 

Jengki yang kurang dikenal  (Handinoto, 2012: 125). 
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Perubahan ini dapat dilihat pada salah satunya dari model arsitektur 

bangunan yanag berkembang di Cepu. Bangunan-bangunan di Kota Cepu 

memiliki beberapa gaya arsitektur bangunan antara lain arsitektur Indische, 

arsitektur masa transisi/peralihan, dan arsitektur kolonial modern. Beberapa 

arsirtektur yang berkembang di Kota Cepu memberikan warna terhadap 

komponen-komponen pembentuk Kota Cepu. Bangunan–bangunan tersebut 

sebagai komponen dari Kota Cepu banyak dipengaruhi gaya arsitektur masa 

transisi dan kolonial modern, tidak menutup kemungkin gaya arsitektur Indishce 

memberikan pengaruh sedikit pada gaya arsitektur di Kota Cepu. Sebagai kota 

kecil yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, Cepu memiliki komponen-

komponen pokok sebuah kota yang terdiri atas, industri pertambangan, rumah 

dinas pegawai industri pertambangan, gereja, rumah hunian, rumah sakit, pasar 

dan kampung pecinan, sekolah, stasiun dan jalur kereta, kantor pelayanan (kantor 

polisi, kantor koramil, kantor pos, kantor pegadaian, kantor perhutani), gedung 

pertemuan dan jembatan. 

Pembangunan komponen pembentuk Kota Cepu hampir tersebar di 

wilayah Kota Cepu. Pemukiman merupakan salah satu komponen pembentuk 

kota. Pemukiman di Kota Cepu hampir sama dengan pemukiman di kota – kota 

lain di Indonesia yang diletakkan berdasarkan kelompok etnis atau strata sosial. 

Pada kota kolonial di Indonesia, bangsa Belanda membagi menjadi 3 kelompok 

pemukiman, yaitu pemukiman kolonial yang dibangun dengan sistem nilai yang 

berlaku di Eropa, pemukiman imigran asing yang dibangun dengan sistem nilai 

sesuai dengan masing-masing etnis misalnya etnis Cina, pemukiman pribumi yang 
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dibangun tersebar di areal pemukiman kolonial ataupun pemukiman etnis. 

Pemukiman pribumi terkadang kurang diperhatikan sehingga pemukiman pribumi 

terkesan pemukiman kumuh. Pemukiman di Kota Cepu dapat dilihat dari sebaran 

tinggalan bangunan masih dijaga keberadaannya, misalnya rumah-rumah dinas 

pegawai kereta api, pegawai industri pertambangan ataupun pegawai perhutani, 

pemukiman etnis Cina atau pecinan akan lebih menonjol terlihat di areal pasar. 

Pemukiman pribumi tersebar di sekitar areal pemukiman yang lain, pada kota 

kolonial akan terlihat perbedaan status sosial dan etnis. 

Pembangunan Kota Cepu terlihat juga dari jaringan jalan dan jalur kereta 

atau lori yang dibangun untuk mempermudah akses transportasi dan pengiriman 

hasil sumber daya alam di Cepu ke wilayah lainnya. Pembangunan bangunan-

bangunan berorientasi pada jaringan jalan. Jaringan jalan dan jalur kereta di Kota 

Cepu menghubungkan wilayah lain yang dahulu berada di Karesidenan Rembang, 

yaitu sebelah timur menghubungkan ke wilayah Bojonegoro sampai ke Surabaya, 

untuk wilayah barat menghubungkan ke wilayah Grobogan hingga ke Semarang, 

untuk wilayah utara menghubungkan ke wilayah Regent Blora hingga ke Resident 

Rembang. Hubungan bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah 

Belanda melatarbelakangi kondisi dan situasi Kota Cepu pada masa lampau. 

Hubungan-hubungan ini dapat dikaitkan dengan beberapa aspek penelitian 

arkeologi perkotaan dalam arkeologi ruang. 

Kajian arkeologi perkotaan dalam arkeologi ruang merupakan salah satu 

jenis kajian yang menitikberatkan pada sebuah kawasan hunian manusia yang 

berkembang pada suatu wilayah serta menjelaskan mengenai letak lokasi, faktor 
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pendukung dari sebuah kota dan proses adaptasi manusia terhadap sebuah kota. 

Kajian dari arkeologi perkotaan pada dasarnya mengarah kepada totalitas kota 

sebagai situs hunian yang menjelaskan alasan-alasan lokasional, dukungan atas 

keberadaan kota, serta proses adaptasi masyarakat kota. Tujuan penggunaan 

kajian arkeologi keruangan dengan perkotaan akan dapat membantu menjelaskan 

proses tata ruang kota serta persebaran pada perkembangan kota dari berbagai 

bentuk, misalnya dalam bentuk peta persebaran permukiman dalam kota, 

persebaran aktivitas masyarakat kota. 

Penelitian perkotaan atau permukiman dapat dikaji dengan menggunakan 

arkeologi keruangan (spatial archaeology). Kutipan Mundardjito (1999: 1), 

arkeologi keruangan merupakan istilah yang diciptakan oleh David L. Clarke 

(1977) untuk memberi arti kepada suatu jenis pendekatan arkeologi yang memberi 

tekanan perhatian pada dimensi ruang dari benda-benda arkeologi dan situs. 

Arkeologi keruangan pada dasarnya merupakan kajian dalam arkeologi yang 

mempelajari ruang tempat ditemukannya hasil-hasil kegiatan manusia masa 

lampau, sekaligus mempelajari pula hubungan antarruang dalam satu situs, sistem 

situs, beserta lingkungannya. Arkeologi keruangan menitikberatkan pada sebaran 

dan hubungan keruangan pada pusat aktivitas manusia, baik dalam skala mikro 

(micro), meso (semi-micro) dan makro (macro). Hal tersebut dipertegas dalam 

makalah Mundardjito (1995:3) skala mikro mempelajari sebaran dan hubungan 

lokasional antara benda arkeologi dan ruang-ruang dalam suatu bangunan atau 

fitur, dan skala meso (atau semi-micro) mempelajari sebaran dan hubungan 

lokasional antara artefak-artefak dan fitur-fitur dalam suatu situs, skala makro 
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(macro) mempelajari sebaran dan hubungan lokasional antara benda-benda 

arkeologi dan situs-situs dalam suatu kawasan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori dan 

komparasi dengan kondisi kota yang memiliki kedekatan atau kesaman dengan 

Kota Cepu sehingga dapat membantu mengungkap perkembangan tata ruang kota 

kolonial Cepu. Kota Cepu merupakan objek yang menarik untuk dikaji, tulisan-

tulisan (buku, artikel), karya ilmiah, dan penelitian mengenai Kota Cepu masih 

sangat terbatas, akibatnya gambaran tentang terbentuknya Kota Cepu belum dapat 

diungkap. Kota Cepu masih memiliki beberapa bangunan tinggalan                                                                                                                                                    

bersejarah pada masa kolonial Belanda baik berupa bangunan rumah tinggal, 

rumah ibadah, rumah sakit, pecinan, gedung pertemuan, stasiun dan jalur kereta, 

kantor pelayanan, lokomotif, industri pertambangan, yang masih utuh sehingga 

diperkirakan dapat menceritakan dan menggambarkan dinamika Kota Cepu. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat sedikit membantu menjadi refrensi untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai kota pedalaman di Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah. 

 

1.2 Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Penerapan kajian arkeologi perkotaan di Indonesia sudah cukup lama 

dibahas, akan tetapi masih banyak kota-kota yang belum dibahas atau dikaji 

sebagai objek penelitian. Kota-kota di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus yang 

menjadikan wilayah tersebut wilayah perkotaan yang berkembang pada masa 

lampau. Permasalahan pada penelitian tata ruang Kota Cepu pada akhir abad XIX 

sampai dengan awal abad XX sebagai berikut. 
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1. Bagaimana perkembangan tata ruang dan faktor-faktor pembentuk 

Kota Cepu pada akhir abad XIX sampai dengan awal abad XX ? 

2. Komponen-komponen apa saja yang membentuk dan melatarbelakangi 

berkembanganya tata ruang Kota Cepu ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian dilandasi oleh suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian arkeologi untuk mengungkap kebudayaan masa lampau 

melalui hasil-hasil kebudayaan yang sudah diinterpretasikan. Mengacu pada 

tujuan arkeologi yang dikemukan oleh Lewis Binford, tujuan umum arkeologi 

antara lain (1) merekontruksi sejarah kebudayaan, (2) merekontruksi cara-cara 

hidup, dan (3) penggambaran proses perubahan budaya (Mundardjito, 1990:20). 

Tujuan pada penelitian ini sesuai yang dikemukakan oleh Lewis Binford yaitu 

merekontruksi sejarah kebudayaan dan penggambaran proses perubahan budaya. 

Sementara itu, Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

mengenai perkembangan kota yang berkembang di Indonesia melalui 

perkembangan Kota Cepu serta memberikan sumbangan pemikiran, membantu 

mengembangkan, dan mengaitkan ilmu arkeologi dengan ilmu bantu lainnya. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang telah 

dirumuskan di atas, tujuan khusus penelitian ini untuk memberikan gambaran 

proses perkembangan tata ruang Kota Cepu dan mengetahui komponen serta 

faktor-faktor pembentuk pendukung kota di Kecamatan Cepu pada akhir abad 

XIX sampai awal abad XX. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran 

dan kegiatan yang dilakukan masyarakat di masa lalu sehingga dapat membentuk 

sebuah wilayah permukiman kota di pedalaman Pulau Jawa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di 

bidang ilmu khususnya ilmu arkeologi yang berkaitan dengan sejarah sosial dan 

bentuk tata ruang kota serta arsitektur kolonial. Penelitian ini juga bermanfaat 

untuk mengetahui tata ruang Kota Cepu pada masa lalu sebagai acuan untuk 

pemanfaatan dan pelestarian kota kolonial. Hasil penelitian ini tentu juga 

diharapkan bermanfaat sebagai inventarisasi dan dapat memberikan informasi 

bagi dunia kearkeologian serta dapat digunakan sebagai bahan studi banding 

dalam penelitian mengenai perkembangan tata ruang kota kolonial di Indonesia 

mengenai informasi perkembangan tata ruang kota kolonial pada akhir abad XIX 

sampai awal abad XX. 



15 
 

 
 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini mampu memberi manfaat bagi 

berbagai pihak diantaranya dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan 

kebanggaan bagi masyarakat Cepu pada khususnya dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya sebagai pewaris tinggalan masa lalu yang merupakan saksi bisu 

sejarah terbentuknya wilayah kota kuna pada masa kolonial Belanda dan hasil 

penelitian dapat dipergunakan sebagai referensi untuk dilakukannya pemugaran 

dan pemanfaatan dalam bidang pendidikan, sosial-budaya, serta pariwisata 

terhadap wilayah kota kolonial di Kecamatan Cepu. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian sangat penting untuk memberikan batasan 

pembahasan sebuah objek dan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini perlu 

dilakukan karena akan memberikan hasil penelitian yang optimal. Ruang lingkup 

dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruang lingkup objek dan 

ruang lingkup permasalahan.  Kedua ruang lingkup tersebut dapat dipaparkan 

sebagai berikut. 

1.5.1 Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek penelitian mencakup objek yang akan diteliti. 

Adapun objek tersebut yaitu tata ruang kota dan bangunan pada akhir abad XIX 

sampai awal abad XX di Kota Cepu, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Tata 

ruang kota yang digunakan adalah tata ruang Kota Cepu atau wilayah 

administratif Kota Cepu serta bangunan-bangunan yang ada di wilayah 
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Kecamatan Cepu seperti industri pertambangan, rumah dinas pegawai industri 

pertambangan, gereja, rumah hunian, rumah sakit, pasar dan kampung pecinan, 

sekolah, stasiun dan jalur kereta, kantor pelayanan (kantor polisi, kantor koramil, 

kantor pos, kantor pegadaian, kantor perhutani), gedung pertemuan, dan jembatan. 

1.5.2 Ruang lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini mencakup permasalahan 

yang diajukan pada penelitian, yaitu terkait dengan perkembangan tata ruang Kota 

Cepu, Khususnya mengenai komponen serta faktor-faktor pembentuk kota yang 

melatar-belakangi berkembangnya tata ruang Kota Cepu pada akhir abad XIX 

sampai dengan awal abad XX dan perkembangan tata ruang Kota Cepu.



 

 

 


