
press release:

SERANGAN OEMOEM 1 MARET
MASYARAKAT BERGERAK REBUT KEMBALI KOTA JOGJA DARI

KOMERSIALISASI DAN PRIVATISASI RUANG PUBLIK

ikuti kami di twitter: #SO1maret

Ruang publik merupakan bagian penting kehidupan manusia perkotaan. Ruang 
ini  merupakan  penghubung  utama  interaksi  antar  manusia.  Ruang  publik 
membentuk karakter masyarakat dan cerminan dari budaya di suatu wilayah. 
Karakteristik ruang publik sebagai tempat interaksi warga masyarakat penting 
dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan perkotaan. Ruang publik di 
Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis secara hukum yaitu 
dengan  ditetapkannya  UU  No.  26  tahun  2007  tentang  penataan 
ruang. Pengelolaan  ruang  publik  semestinya  menjadi  salah  satu  kerja  yang 
menjadi prioritas dari otoritas.  

“Kota Yogyakarta saat ini merupakan ladang subur Iklan dan privatisasi ruang 
publik.  Fenomena  ini  tak  terbendung  hingga  bangunan  cagar  budaya  pun 
menjadi  objek privatisasi  oleh korporasi.  Jembatan Kewek menyimpan sejarah 
pejuang-pejuang Jogja yang mendudukinya untuk mengikrarkan bahwa Indonesia 
merdeka  pada  Agresi  Militer  Belanda  kedua.  Pusaka  sejarah  yang  membawa 
Kemerdekaan  Indonesia  mendapat  sorotan  dunia  ini  saat  ini  dijual  kepada 
korporasi. “ terang Yoan Vallone, pemerhati ruang publik. 

“1 Maret 2013 akan menjadi momentum mayarakat Jogja merebut 
kembali kedaulatannya sama seperti 64 tahun yang lalu. Kami akan 

bersepeda bersama dari alun-alun utara, duduki kewek dan putihkan 
temboknya sebagai sebuah simbol bahwa ruang publik adalah milik  

rakyat dan rakyat tidak ingin ruangnya ditunggangi oleh tendensi  
komersil ” tambahnya.

Sekilas Jembatan Kewek/ Kleringan 

Jalur  kereta  api  dan  stasiun  Lempuyangan dibangun  pada  tahun  1872,  yang 
kemudian  dikelola  oleh  Nederlands-Indische  Spoorwegmaatschappelijk (NIS). 
Proyek berikutnya adalah membangun jembatan yang melintasi Sungai Code dan 
di  bawah  jembatan  kereta  api  NIS.   Merujuk  pada  buku  Gegevens  Over 
Djogjakarta 1925,  jembatan  penghubung  dari  Boulevard  Jonquire  hingga  ke 
Malioboro ini selesai dibangun pada tahun 1924 (L.F. Digemans, 1926).

Jembatan Kewek adalah salah satu bagian inti  dari  kawasan pusaka Kotabaru 
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 
Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Jembatan ini meliputi 
jembatan kereta api  dan jembatan jalan raya yang menghubungkan kawasan 
Kotabaru dan Malioboro. 

Jembatan Kewek memiliki arti khusus bagi sejarah-ilmu pengetahuan-pendidikan-
dan  kebudayaan,  serta  memiliki  nilai  budaya  bagi  penguatan  kepribadian 
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bangsa.  Sebagai  pemerhati  cagar  budaya,  Elanto  Wijoyono  mengatakan, 
“Jembatan Kewek/Kleringan telah masuk dalam daftar Potensi Heritage di Kota 
Yogyakarta tahun 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Yogyakarta.  Walaupun jembatan yang dikategorikan sebagai  artefak non-
bangunan gedung ini belum mengantongi surat keputusan penetapan sebagai 
warisan budaya atau cagar budaya, Jembatan Kewek adalah bagian utama dari 
kawasan  inti  yang  harus  dilestarikan.  Selain  itu,  Jembatan  Kewek  telah 
memenuhi kriteria benda, bangunan, atau struktur yang dapat diusulkan sebagai 
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya. Hal 
tersebut diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.” 

“Keraton  Yogyakarta  baru  disahkan  menjadi  cagar  budaya  nasional  dengan 
keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, PM.07/PW.007/MKP/2010. Bukan 
berarti  sebelum 2010  kita  tidak  dapat  memaknainya  sebagai  cagar  budaya” 
tambahnya.

Pesepeda Jogja

"Bersepeda  bersama  dan  duduki  Kewek  kembali  adalah  bentuk  simulasi 
Serangan  Umum  1  Maret.  Dan  persoalan  tata  kelola  kota  ini  juga  menjadi 
perhatian pesepeda sebagai salah satu elemen masyarakat yang juga menjadi 
bagian  di  ruang  publik,  kemerdekaan  visual  harus  hadir  dalam  ruang-ruang 
publik,  penghargaan  terhadap  kedaulatan  publik  harus  konkrit,”  Bintang 
Hanggono, pegiat sepeda Jogja.

“Ruang Publik merupakan wilayah aktifitas aktualisasi dari dialektika 
peradaban manusia atau masyarakat. Sudah semestinya pengelolaan 

ruang publik bertujuan untuk mensejahterakan dan memberi  
kenyamanan kepada publik. Komersialisasi dan privatisasi ruang publik  
merupakan tindakan yang eksploitatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan 
yang semestinya menjadi acuan otoritas dalam melakukan pengelolaan 

ruang-ruang publik.” Terang Digie Sigit, Seniman Street Art

"Putihkan Kewek, lestarikan pusaka budaya untuk masyarakat, 
bebaskan Jogja dari komersialisasi dan privatisasi ruang publik"

Press Conference

Hari, tanggal : Jumat, 1 Maret 2013
Waktu : Pukul 19.30,
Tempat : Jembatan Kewek
Narasumber : Yoan Vallone, Elanto Wijoyono,

  Bintang Hanggono, Digie Sigit

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 
Benedicta R Kirana (08175411441 - dita_bennet@yahoo.com)
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