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Tempat awal kaum muda intelektual

Indonesia memelihara semangat

Nasionalisme(School Tot Opleiding Van Inlands Artsen sekolah kedokteran bumi putera)

SEJARAH GEDUNG STOVIA
Nasionalisme

(20 Mei 1908 lahirnya Perkumpulan

Boedi Oetomo)

(School Tot Opleiding Van Inlands Artsen – sekolah kedokteran bumi putera)
Jl. Abdulrahman Saleh No.26,  Jakarta 

1899 Didirikan sekolah kedokteran pertama [STOVIA] 

untuk menghasilkan dokter-dokter pribumi

1869 & 1875  Re-
Abad 19 – Pandemi wabah

penyakit (Pes, Malaria, Cacar, 

Kolera, Disentri dan Tifus) 

meningkat dan tersebar di P  Jawa

Pemerintah kolonial

Belanda kesulitan

mengatasi wabah

tersebut

Organisasi lama 

pengajaran

meningkat dan tersebar di P. Jawatersebut

Dokter Djawa

dan Mantri

Mendatangkan

dokter dari Eropa

mahal dan

memerlukan waktu

1850 Didirikan

Dokter Djawa

School di RS Militer

(RSPAD Gatot

Cacar

memerlukan waktu

yang cukup lama. 

(RSPAD Gatot

Subroto)



(School Tot Opleiding Van Inlands Artsen sekolah kedokteran bumi putera)

SEJARAH GEDUNG STOVIA
(School Tot Opleiding Van Inlands Artsen – sekolah kedokteran bumi putera)

Digunakan

1902 - 1925

Digunakan sebagai

1946 - 1973

Digunakan

1994 - Sekarang

Digunakan sebagai

1974 - 1993

sebagai sekolah

kedokteran & 

asrama

[STOVIA] 

tempat tahanan anggota

KNIL (mayoritas orang

Ambon). 

Laboratorium

Digunakan

sebagai

Museum 

Kebangkitan

tempat 4 buah

museum, Museum 

Budi Utomo, 

Museum Wanita, [STOVIA] Laboratorium

dimanfaatkan sebagai

Kapel

Nasional
Museum Wanita, 

Museum Pers dan

Museum Kesehatan

1973-1974

Di d
1983

1920

STOVIA dipindahkan ke

Jl. Salemba (FK UI), 

Stovia lama berfungsi

Dipugar dan

menjadi

Gedung

Kebangkitan

1925

Digunakan

sebagai MULO, 

AMS dan Sekolah

Ditetapkan

sebagai

Bangunan

Cagar Budaya

sebagai asrama NasionalAsisten Apoteker



1899 
–

1902
GAYA  ARSITEKTUR STOVIA

1902

Gedung STOVIA dibangun oleh Korp Zeni (bagian dari militer Belanda) pada masa Arsitektur Transisi

(1890 – 1915), peralihan gaya arsitektur “Indische Empire” menuju arsitektur Kolonial Modern.  ( ), p g y p j

• Denah simetri, mengikuti gaya Indische Empire

M ih di k t k lili d• Masih digunakannya teras keliling pada

denah

• Ada usaha untuk menghjilangkan kolom gaya

Yunani pada tampaknya (walaupun belum SentuhanYunani pada tampaknya (walaupun belum

100%)

• Ada usaha untuk memberikan kesan romantis

pada tampak  

Indische Empire 

Style

(1850-Akhir abad

19)

Sentuhan

Romantisisme

Arsitektur Neo-Klasik

Perancis
pada tampak. 

• Bentuk atap pelana dan perisai masih banyak

dipakai

• Penambahan teritisan dengan kemiringan

19)

g g

yang lebih landai

• Penggunaan besi sebagai konsol teritisan dan

kolom yang lebih kecil dan langsing



ARSITEKTUR GEDUNG STOVIA

Denah Museum Gajah - 1862

Denah MSRK - 1870

Denah Stovia – 1899
Perletakkan massa bangunan ke arah innercourtyard yang umum 

ditemukan pada bangunan Arsitektur Kolonial. 



ARSITEKTUR GEDUNG STOVIA

Sistem single loaded 

corridor yang 

menghubungkan antaramenghubungkan antara

ruang dengan inner 

courtyard

Museum Kebangkitan Nasional Museum Seni Rupa dan Keramik-1870
(Arsitektur Indische Empire Style)



ARSITEKTUR GEDUNG STOVIA
Tidak ada perubahan pada layout hanya saja ada 

penambahan bangunan dapur umum yang jika melihat maket 

diperkirakan baru dibangun antara tahun 1902-1908

1899-1902 Dokumentas 20191899-1902 Dokumentas 2019

Denah yang cenderung simetris, dgn orientasi kedalam ke arah

inner courtyard, 



ELEMEN ARSITEKTUR

Pintu memiliki kesan vertikal yang cukup kuat



ELEMEN ARSITEKTUR

Sistem jendela pada bangunan ini hampir semuanya

memiliki double pintu dengan kepryak sebagai usaha

mengadaptasi iklim tropis jakarta

Museum Kebangkitan Nasional Museum Seni Rupa dan 
Keramik

Museum Seni Rupa dan 
Keramik-1870

(Arsitektur Indische Empire 
Style)

Museum Kebangkitan Nasional Museum Seni Rupa dan 
Keramik-1870

(Arsitektur Indische Empire 
Style)Style) S y e)



ORNAMEN ARSITEKTUR

M tif li l (R d At ) b h k “ ti ” Motif lisplang (Renda Atap) menambah kesan “romantis” 

pada bangunan, Ditemukan beberapa motif dengan pattern 

organik/ bunga seperti arsitektur klasik Perancis. 

Lisplang pada rumah jaman

Victorian



ORNAMEN ARSITEKTUR

Motif yang kerap

ditemukan pada arsitektur

klasik Perancis/ Victorian.



Gedong Maskerdam Puri Agung Karangasem, Bali, 1894
(Arsitektur Transisi) ( )

Yang mengadaptasi nama Kota Amsterdam di Belanda, karena pembangunannya dilakukan ketika Raja 
Karangasem menjalin hubungan persahabatan dengan pemerintah kerajaan Belanda.



ORNAMEN ARSITEKTUR

Motif ornamen atap, yang 

desainnya lebih maskulin

dibanding sebelumnya.

The Saint Joseph Foundation Kwitang - 1910



ORNAMEN ARSITEKTUR

Motif lisplang juga terllihat pada arsitektur rumah tradisional Betawi, biasa disebut Gigi Balang.

Namun bisa dilihat motif Gigi Balang pada arsitektur Betawi lebih bersifat geometris dan tajam. Berbeda

dengan motif yg ditemukan pada Museum Kebangkitan Nasional yang lebih organik.

Arti simbol Gigi Balang : bahwa hidup

harus selalu jujur, rajin, ulet, sabar,

pertahanan yang kuat,  dan 

keberaniankeberanian.

(http://jakarta-

tourism.go.id/visit/blog/2018/02/gigi-balang)

Bentuk geometris Segitiga, Persegi dan Lingkaran



ORNAMEN ARSITEKTUR

Museum Seni Rupa dan Keramik, 
1870

Arsitektur Indische Empire Style

Rumah Raden Saleh
1852

(Arsitektur Eklektik Neo Gothic)

Konsol teritisan

menggunakan besi dengan

model floral yang 

b ik k timemberikan kesan romantis

pada bangunan. 



ORNAMEN ARSITEKTUR

Beberapa contoh konsol teritisan di komplek Museum 

Kebangkitan Nasional.



ORNAMEN ARSITEKTUR

Kolom pada bangunan ini sudah lebih sederhana dan lebih kecil

dibanding Indische Empire Style yang didominasi kolom gaya yunani.g p y y g g y y

Adanya elemen floral pada bagian atas dan tengah memberikan kesan

Romantisisme Arsitektur Neo-Klasik Perancis

Biara Santa Ursula, Jakarta – Sekolah Santa Maria, Jakarta -
1856 1859

(Arsitektur Indische Empire Style)
1856 

(Arsitektur Indische Empire Style)



ORNAMEN ARSITEKTUR

Sekolah CAS di Jakarta (sekarang Galeri

Kolom besi dengan

ukuran yang lebih kecil

serta ornamen lengkung
Sekolah CAS di Jakarta (sekarang Galeri

Nasional) , 1905
(Arsitektur Transisi)

pada bagian atasnya.



ORNAMEN ARSITEKTUR

Beberapa kesamaan ornamen arsitektur Museum Kebangkitan Nasional

dengan Hotel des Indes (1856). Hotel Des Indes mengadaptasi gaya

Indische Empire Style



ORNAMEN ARSITEKTUR

Detail-detail



ORNAMEN ARSITEKTUR

2021

Sejak revolusi industri (1750-1850) material besi, tembaga dll mulai banyak

Model lampu pada area kelas, ruang guru

dan ruang direksi dengan menggunakan

digunakan salah satunya untuk lampu.

gas yang dialirkan dari atap. Circa 1902 - 1925



ORNAMEN ARSITEKTUR

2021

Circa 1902 - 1925LAMPU AREA ASRAMA

Di Indonesia,

lampu gas 

dipasok oleh 

perusahaan 

Hindia Belanda 

NIGM pada 

tahun1864  tahun1864. 



SISTEM SIRKULASI UDARA & PENCAHAYAAN ALAMI

Ruang Kelas
Jalan

KoridorKoridor

1902 ruang kelas jendelanya dibuat kecil supaya

kebisingan dari arah luar tidak banyak masuk ke

ruangan dan juga agar terjadi perbedaang j g g j p

tekanan udara sehingga terjadi ventilasi silang

dan kelas tetap terasa sejuk



SISTEM SIRKULASI UDARA & PENCAHAYAAN ALAMI

Ruang kelas dibuat terbuka tanpa sekat untuk pencahayaan & 

Pengudaraan, menyesuaikan dengan iklim tropis Indonesia…

Diorama Ruang Kelas  (2021)



Asrama (1902-sekarang)

Plafon dari kayu

juga masih

sama sepertisama seperti

aslinya. Plafon

kayu ini juga

terlihat

digunakan

pada Museum 

Seni Rupa dan

Keramik

Sepanjang asrama ceiling didesain khusus dan jendela dibuat banyak untuk

pencahayaan dan pengudaraan alami yang lebih maksimal



Asrama (1902)

Awalnya (1899) jendela di ruang asrama hanya berupa

bouvenligh namun ditambahkan jendela lagi dibawahnya

untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaanuntuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan

alami. Kemungkinan hal ini terjadi pada periode tahun 1946, 

dimana bangunan ini digunakan sebagi rumah tahanan

bagi prajurit KNIL dari Ambon. 

Asrama (2021)



POLA LANTAI

Semen Tile Semen tile dengan bentuk
dengan motif 

segi enam yang 

digunakan

pada area 

g

kotak digunakan pada seluruh

ruang kelas dan terdapat pola

lantai dengan warna yang

l bih l b f i
p

koridor.
lebih gelap yang berfungsi

sebagai pembatas ruang.



POLA LANTAI

Semen Tile dengan pola segi enam juga terlihat

d d l d t h R d S l h di

Ruang guru - 1902 

pada ruang dalam dan teras rumah Raden Saleh di

kawasan Cikini (1852)

Lantai Teras Depan



POLA LANTAI

Pola lantai pada Ruang Direktur masih memiliki

kesamaan dengan ruang guru (semen tile

dengan bentuk segi enam) namun dibuat poladengan bentuk segi enam) namun dibuat pola

yang mana membedakan fungsi dan hirarki

ruang .

Ruang Direktur - 1902



POLA LANTAI

Pola lantai kamar ini diberi perbedaan warna pada

area koridor dan perletakan Kasur dan lemari yang

sengaja dilakukan untuk memberi batasan fungsi

ruang.



POLA LANTAI

Biara Santa Ursula, 1932 Kolose Kanisius, 1927 

Bentuk keramik (semen tile) kotak ukuran 20x20 ini juga

t lih t di k d b Bi S t  U l  terlihat digunakan pada bangunan Biara Santa Ursula 

dan Kolose Kanisius,

Museum Kebangkitan Nasional



Museum Seni Rupa dan Keramik Museum Kebangkitan Nasional

Material lantai granit hitam

yang digunakan pada area 

A ( k j diAsrama (sekarang menjadi

area pamer) menyerupai

dengan lantai yang 

digunakan pada Museum Seni

Rupa dan Keramik.



Gedung perkantoran Jakarta - 1914

Benteng Vastenberg, Solo

Pintu masuk mengingatkan akan bangunan benteng/ bangunan

militer



STOVIA - 1899

Rumah Sakit Dustira, Cimahi  - 1887Vincentius Institute, Bogor - 1900





TERIMA KASIH

@CosmasGozaliCosmasGozali
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