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World Urban Heritage In Germany 

( Warisan Kota Dunia di Jerman ) 

Oleh : Bhian Rangga 

FKIP Geografi UNS 

 

A. Pendahuluan 

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian warisan kota 

kini sudah semakin tinggi. Bahkan, banyak di antara masyarakat dan 

pemerhati warisan kota dunia berkeyakinan bahwa kota bukan hanya 

merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi suatu bangsa. Hal 

ini berarti  keberadaan kota dengan berbagai potensi yang dimiliki 

mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan 

melindungi bangsa dalam menapaki jalan ke masa depan. Sebagai pusaka, 

warisan kota itu harus tetap dijaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat 

diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya. Warisan kota 

dunia ( World Urban Heritage) adalah sebuah kota yang telah dinominasikan 

untuk program Warisan Dunia internasional yang dikelola dan ditetapkan  

UNESCO World Heritage Committee untuk dijadikan suatu warisan kota 

dunia. Artinya keberadaan kota tersebut dengan segala potensi, baik alam, 

bangunan, maupun kebudayaan akan menjadi warisan dunia. Sehingga 

keberadaan sebuah kota tersebut haruslah dikelola dengan baik. 

Negara Jerman merupakan salah satu negara maju yang memiliki warisan 

kota dunia.  Berbagai kota di negara tersebut ditetapkan oleh UNESCO 

sebagai warisan kota dunia. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai : ( 1 ) 

Jenis urban heritage ( warisan kota ) di negara Jerman, ( 2) Persebaran urban 

heritage di negara Jerman, ( 3 ) Pengelolaan urban heritage di negara Jerman 

  

B. Pembahasan  

1. Kondisi Umum negara Jerman 

Negara Jerman merupakan salah satu negara di benua Eropa. Jerman 

merupakan negara demokrasi parlementer di Eropa Barat. Pemerintahan 

sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_parlementer
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanselir
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_menteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_menteri
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menteri di negara lain. Jerman merupakan negara federasi (Bundesland) 

dengan 13 negara bagian yaitu Baden-Wurttemberg, Freistaat Bayern atau 

Bavaria, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thuringen. 

Ibukota negara  dan pusat pemerintahan Jerman di Berlin. Bahasa resmi 

adalah bahasa Jerman 

Jerman memiliki luas wilayah  357.021 kilometer persegi  dengan 

penduduk sekitar 82 juta jiwa  pada tahun 2009. (sumber :   Human 

Development Report 2009 ). Secara administratif Jerman memiliki batas – 

batas sebagai berikut : 

 di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan 

Perancis 

 di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria 

 di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia 

 di sebelah utara berbatasan dengan Denmark.   

 

2. Jenis urban heritage ( warisan kota ) di negara Jerman 

Jenis urban heritage di negara Jerman antara lain berupa 

kebudayaan  non fisik, maupun kebudayaan fisik ( bangunan kota  seperti 

tugu / monumen, benteng, bangunan bersejarah lainnya ) yang ada di kota 

– kota di Jerman. Adapun kota – kota di negara Jerman  yang telah 

ditetapkan Unesco sebagai urban heritage ( warisan kota ) antara lain 

sebagai berikut :  

a. Kota Bamberg  

Tata letak dan arsitektur kota Bamberg pada abad pertengahan dan 

Renaissance memberikan  pengaruh yang kuat pada bentuk perkotaan 

dan evolusi di negeri-negeri Eropa Tengah dari abad ke-11. Bamberg 

adalah sebuah contoh luar biasa dan merupakan salah satu kota pada 

abad pertengahan awal di Eropa tengah, baik dalam rencana dan dalam 

banyak bangunan yang gerejawi dan sekuler yang keberadaannya masih 

terjaga kondisinya.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_federasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Freistaat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://id.wikipedia.org/wiki/Brandenburg
http://id.wikipedia.org/wiki/Hessen
http://id.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern
http://id.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
http://id.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
http://id.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
http://id.wikipedia.org/wiki/Saarland
http://id.wikipedia.org/wiki/Sachsen
http://id.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt
http://id.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://id.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jerman
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://id.wikipedia.org/wiki/Luksemburg
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
http://id.wikipedia.org/wiki/Austria
http://id.wikipedia.org/wiki/Ceko
http://id.wikipedia.org/wiki/Polandia
http://id.wikipedia.org/wiki/Denmark
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Gambar 1. Kota Bamberg 

 

Situs Warisan Dunia mencakup tiga pusat pemukiman yang 

bergabung ketika kota itu didirikan, antara lain :  Bergstadt, dengan 

katedral dan daerah sekitarnya, Prince-Bishop's Residence, dan 

permukiman di sekitar  Gereja Paroki Santa Maria yang tetap 

mempertahankan karakter ini sampai sekarang.  

Bamberg merupakan  contoh sebuah kota di Eropa tengah dengan 

pembangunan awal pada abad pertengahan dan memiliki bangunan 

yang masih mempertahankan keasliannya. Yang menarik  dari kota 

tersebut adalah kota ini menggambarkan hubungan antara pertanian 

(kebun anggur, kebun hop, taman pasar) dan pusat distribusi perkotaan.  

Kota ini memiliki hubungan budaya awal dengan Eropa Timur. 

Arsitekturnya memiliki pengaruh kuat pada Jerman bagian utara dan 

Hongaria pada periode Gothic, sedangkan elemen Baroque yang sangat 

erat terkait dengan perkembangan di Bohemia. Layout / tata letak  jalan 

di kota tersebut masih mempertahankan fitur abad pertengahan.  

 

b. Perumahan Modernisme Berlin Estates di Kota Berlin 

 Kota Berlin merupakan ibukota negara Jerman. Salah satu urban 

heritage  yang ada di kota Berlin adalah Perumahan Modernisme Berlin 

Estates. Pembangunan taman kota di Berlin dan perumahan besar 

sangat di butuhkan pada awal abad ke-20 untuk melaksanakan 
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kebijakan perumahan dengan kualitas yang dibutuhkan di distrik-distrik 

Berlin. Perkembangan intens di bagian kota sangat diperlukan 

keberadaannya untuk menunjang perkembangan ekonomi dan 

infrastruktur yang kuat. Perumahan Modernisme Berlin Estates terletak 

di dekat stasiun jaringan, berguna untuk memperluas transportasi 

komuter Berlin. Rumah-rumah tertutup dengan struktur padat 

digantikan oleh konsep perumahan terbuka, dibuat sebagai taman kota 

dan kota. Konsep baru merupakan perpaduan dari pembangunan 

perkotaan di abad ke-19 dengan koridor seperti jalan-jalan dan area 

untuk permukiman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perumahan Modernisme Berlin Estates 

 

Perumahan Modernisme Berlin Estates mencerminkan kebudayaan 

kota dengan  tingkat kualitas tertinggi, kombinasi urbanisme, arsitektur, 

desain taman dan estetika khas modernisme awal abad ke-20, serta 

penerapan higienis baru dan standar social di kota tersebut. Beberapa 

arsitek terkemuka yang paling menonjol dari modernisme Jerman antara 

lain dalam desain dan pembangunan property seperti perkembangan 

tipologi inovatif perkotaan, bangunan , serta  solusi teknis dan estetika 

yang diterapkan di kota tersebut.  

Perumahan Modernisme Berlin Estates memberikan ekspresi yang 

luar biasa dari gerakan reformasi perumahan dan memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan perumahan dan kondisi hidup di kota 
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Berlin. Desain perkotaan, arsitektur dan taman, serta standar perumahan 

yang dikembangkan selama periode menjadi  pedoman untuk 

perumahan sosial yang dibangun sejak itu, baik di dalam maupun di 

luar Jerman.  Perumahan Modernisme Berlin Estates sebagai slaah satu 

contoh luar biasa dari tipologi perkotaan dan arsitektur baru, yang 

dirancang dalam mencari perbaikan kondisi kehidupan social di kota 

tersebut.  

c. Kota Lama Regensburg  

Kota Lama Regensburg  terletak di  dekat Sungai Danube di Bavaria. 

Kota Regensburg merupakan kota abad pertengahan memiliki banyak 

bangunan kualitas yang luar biasa yang bertumpu pada  sejarahnya 

sebagai pusat perdagangan dan pengaruhnya terhadap daerah dari abad 

ke-9. Sejumlah bangunan  bersejarah termasuk bangunan Romawi, 

Romawi dan Gothic kuno ada di kota tersebut. Pada abad ke-13di kota ini 

terdapat  pasar, balai kota dan katedral yang masih memiliki keaslian 

ditandai dengan bentuk  gedung-gedung tinggi, jalur gelap dan sempit, 

dan benteng yang kuat. Bangunan-bangunan termasuk rumah keluarga 

ningrat pada  abad pertengahan,menara, sejumlah gereja besar dan 

ansambel monastic,  serta Jembatan dibangun sejak abad ke-12 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kota Lama Regensburg   
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Sejarah Regensburg dimulai sejak  Kekaisaran Romawi sampai zaman 

modern. Berikut secara singkat sejarah kota lama Regensburg:  

• Abad Pertengahan Awal: bangunan Romawi tidak dihancurkan, tetapi 

terus digunakan dan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan 

yang berkembang. Pembangunan kota Regensburg mulai dilakukan. 

• Abad Pertengahan Tengah: terjadilah jangka waktu perjuangan 

kekuasaan, tetapi pentingnya Regensburg terus berkembang. 

• Abad 16 ke abad ke-18: Gereja Protestan mulai resmi didirikan  di 

Regensburg  

• Abad ke-19: selama perang Napoleon, kota Regensburg dibom. 

Setelah perjanjian perdamaian antara Prancis dan Austria, pada 1809 

bangunan-bangunan hancur kini dibangun kembali. pertengahan yang 

telah dihancurkan.  

 Abad ke-20: pada 1930-an, industri beberapa diperkenalkan ke kota 

Regensburg.  

 Pada tahun 1950 : kota ini dilakukan restorasi dan perbaikan, baik 

gedung maupun bangunan bersejarah lainnya. Perlindungan daerah 

bersejarah ini diintegrasikan ke dalam undang-undang perencanaan 

kota pada tahun 1973 

  Sehingga ditinjau dari sejarahnya, kota lama Regensburg 

merupakan warisan kota dunia dengan bangunan bersejarah yang dibangun 

sejak abad pertengahan pada waktu itu.  

d. Monumen Romawi, Katedral St Petrus dan Gereja Our Lady di 

Cologne 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Gereja katedral St. Petrus di Cologne 
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Cologne merupakan salah satu kota yang dibentuk semenjak kekaisaran romawi. 

Sisa-sisa Istana Kekaisaran, di samping Palatina Aula dan Thermae 

Imperial terdapat di kota tersebut. Pembangunan kota dilaksanakan dalam 

skala besar oleh Konstantinus Agung.  Selama masa pemerintahan 

Konstantin Agung, tata letak kota masih sangat rapi dengan jalan utama 

dari cardo (Simeonstrasse) dan decumanus (jembatan). Untuk waktu yang 

lama, monumen utama Romawi dibangun di kota ini. Adanya gereja 

katedral st. Petrus dan Gereja Our Lady juga berada di kota ini.  Oleh 

karena itu, kota Tries dengan bangunan fisik seperti monumen romawi, 

gereja katedral st. Petrus dan Gereja Our Lady menjadikan kota tersebut 

menjadi warisan kota dunia karena arsitektur bangunan tersebut dibangun 

semenjak kekaisaran Konstantinus Agung 

 

e. Bremen Town Hall dan Roland di Bremen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bremen Town Hall dan Roland di Bremen 

 

Kota Bremen terletak di Jerman bagian utara merupakan situs dari 

kota abad pertengahan memiliki bentuk persegi panjang, dibatasi oleh 

sungai di sisi selatan dan oleh Stadtgraben, parit air dari sistem pertahanan 

kuno, di sisi utara. Balai kota terletak di tengah bagian timur kawasan kota 

tua, memisahkan pasar di selatan dari Domshof, alun-alun katedral di 



 
Geografi Regional Dunia                                                                            World Urban Heritage In Germany 8 

utara. Patung Roland terletak di tengah pasar. Balai kota ditempatkan di 

antara dua gereja yaitu  Dom (katedral gereja St Peter) terletak di sisi 

timur, dan Liebfrauenkirche (Gereja Bunda Maria) di sebelah barat. Di 

seberang pasar adalah Schutting, pusat serikat pedagang kuno. Di sisi 

timur pasar adalah bangunan Modernis untuk lembaga kotamadya, Haus 

der Burgerschaft, dibangun pada tahun 1960.  

Situs Warisan Dunia terdiri dari balai kota dan patung Roland. 

Balai kota memiliki dua bagian yaitu Old Town Hall, di sisi utara pasar, 

yang dibangun pada 1405, dan direnovasi pada tahun 1595-1612, selain itu 

terdapat  Aula New Town yang dibangun pada awal abad 20. The Old 

Town Hall merupakan gedung yang memiliki dua lantai aula dengan 

denah persegi panjang. Lantai dasar untuk pedagang dan melayani untuk 

pertunjukan teater sedangkan lantai atas adalah ruang pesta utama, dengan 

dimensi yang sama. Antara jendela terdapat  ada patung batu yang 

mewakili kaisar dari fase Gothic asli dengan dekorasi Renaissance akhir. 

Patung tersebut melambangkan otonomi sipil. Pada abad ke-17 balai kota 

direnovasi. New Town Hall adalah hasil dari sebuah perpaduan  arsitektur, 

dan dibangun pada 1909-1913, dirancang oleh Gabriel von Seidl dari 

Munich. Bangunan itu memiliki tiga lantai utama, dan itu dimaksudkan 

untuk perwakilan dan kedutaan. Ketinggian tercakup dalam ubin (klinker), 

jendela dan rincian yang dibangun dari batu kapur Jerman selatan.  Patung 

batu Roland adalah sekitar 5,5 m, dan pada awalnya didirikan di 1404 

untuk melambangkan hak dan hak istimewa dari kota dan kekaisaran di 

Bremen.  

 

f. Kastil Augustusburg dan Falkenlust di Augustusburg 

Augustusburg merupakan salah satu kota di negara Jerman. Kota 

Augustusburg memiliki warisan budaya berupa Kastil Augustusburg dan 

Falkenlust. Bangunan tersebut merupakan  contoh awal dari arsitektur 

Rococo di abad ke-18 Jerman.  Sebuah karya Rococo, kastil Augustusburg 

secara langsung terkait dengan arsitektur Eropa pertama abad ke-
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18.Bangunan tersebut digunakan sebagai istana. Falkenlust merupakan  

bangunan untuk para raja dengan desain bangunan simetris avant-korps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kastil Augustusburg dan Falkenlust di Bruhl 

Di lantai dasar, sebuah salon oval diletakkan dengan tema 

improvisasi, pesona, dan kebebasan Kebun besar ditata dalam satu 

kompleks yang saling melengkapi. Pada tahun 1994, Augustusburg 

digunakan sebagai ruang resepsi untuk para tamu negara oleh konselir 

Jerman. Dengan demikian, kota Bruhl dengan memiliki warisan budaya 

berupa Kastil Augustusburg dan Falkenlust menetapkan kota 

Augustusburg sebagai warisan kota dunia dengan memiliki beberapa 

kebudayaan, baik bangunan fisik yang terdapat di negara tersebut.  

 

g. Gedung Hanseatic di Kota Lubeck 

Lubeck merupakan kota memiliki  kekuatan dan peran historis dari 

Liga Hanseatic. Didirikan pada tahun 1143 oleh Heinrich der Löwe (Henry 

Singa) di sebuah pulau kecil di pantai Baltik. Kota Lubeck merupakan 

bekas ibukota dari Liga Hanseatic pada tahun 1230-1535Kota tersebut 

merupakan salah satu kota utama dalam liga pedagang yang memonopoli 

perdagangan Baltik dan Laut Utara, seperti Venesia dan Genoa . Kota 

tersebut  memiliki desain ruang berupa  rumah-rumah perdagangan dan 

rumah-rumah para pedagang kaya yang berada di sebelah barat, sedangkan 

di sebelah timur merupakan rumah – rumah  pedagang kecil dan pengrajin.  

Kota Lubeck  memiliki  karakteristik monumen urban struktur sejarah 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Germany&usg=ALkJrhiO8TR-Nu1K5429N-6-oUu9l3vUQg
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yang signifikan. Akan tetapi  kota itu rusak parah selama Perang Dunia II 

Hampir 20%  bangunan yang ada di wilayah ersebut, termasuk kompleks 

monumen paling terkenal dihancurkan, Katedral, gereja St Peter dan St 

Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gedung Hanseatic di Kota Lubeck 

 

Situs Warisan Dunia Unesco  beberapa tempat penting dalam sejarah 

Lubeck:  

 Zona 1: Situs dari Burgkloster, sebuah biara Dominika dibangun atas 

dasar adanya perjanjian pada pertempuran Bornhöved (1227 )  

 Zona 2: Antara dua gereja besar yang menandai batas-batas - yang 

Petrikirche di utara dan katedral ke selatan - daerah ini termasuk 

deretan tempat tinggal ningrat yang luar biasa dari abad 15 dan 16. 

Daerah kantong di tepi kiri Trave, dengan gudang garam dan 

Holstentor, memperkuat aspek monumental daerah yang sepenuhnya 

direnovasi pada puncak zaman Hansa, ketika Lubeck mendominasi 

perdagangan di Eropa Utara.  

 Zona 3: Terletak di jantung kota abad pertengahan, Marienkirche, 

Rathaus. 

h. Museumsinsel (Pulau Museum) di Berlin 

Museuminsel merupakan salah satu bangunan di kota Berlin.  

Museumsinsel memberikan bentuk konsep pengaturan perkotaan sebagai 

simbolis pusat kota, dan menggambarkan evolusi desain museum modern 

selama lebih dari satu abad.  
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Gambar 8. Museumsinsel (Pulau Museum) di Berlin 

 

Museumsinsel dibangun dan desain Karl Friedrich Schinkel di 1824-28.  

Kompleks Museumsinsel terdiri dari lima bangunan museum:  

 Museum Altes terdiri  dua lantai dengan denah segi empat di atas dasar 

tinggi dengan ruang pameran dengan ketinggian samping dan belakang 

yang relatif datar,  

 Museum Neues , dengan  desain ruang yang relatif sederhana Ada fitur 

menarik struktural inovatif, kubah langit-langit tradisional  terbuat dari 

balok kayu. 

 Nationalgalerie, sebuah ashlar tinggi seperti blok dasar dengan segi 

empat jendela, yang diatasi oleh sebuah kuil pseudodipteral Korintus 

dari tipe perlawanan dengan serambi terbuka..  

 Bodemuseum adalah merupakan menyajikan benda – benda dan sejarah 

zaman  neobaroque. 

 Pergamonmuseum dibangun untuk memamerkan barang antik  yang 

dihasilkan dari penggalian Jerman di Pergamum dan situs Yunani 

lainnya di Asia Kecil serta  Mesopotamia.  

Sehingga museuminsel yang berada di kota Berlin merupakan salah satu 

contoh bangunan warisan dunia. Sehingga keberadaan kota Berlin dengan 

segala potensi yang dimilikinya, baik warisan budaya fisik dan non fisik 

menjadikan kota berlin merupakan salah satu warisan kota dunia dengan 

memiliki berbagai macam warisan potensi yang dimiliki. 
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i. Taman Kerajaan Dessau-Worlitz di Dessau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Taman  kerajaan Dessau-Worlitz di Dessau 

Taman  kerajaan Dessau-Worlitz merupakan salah satu  penerapan 

prinsip-prinsip filosofis dari Zaman Resainance dengan desain yang 

mengintegrasikan seni, pendidikan dan ekonomi dalam kesatuan yang 

harmonis. Taman ini terletak di daerah antara Dessau dan Worlitz telah 

dilunasi sejak prasejarah. Dessau kemudian menjadi salah satu pusat 

paling awal dari Reformasi Lutheran. Berdasarkan teori arsitek Sir Inggris 

William Chambers terdapat sebuah jaringan padat sightlines dan jalan 

semakin terhubung kebun dan berbagai bangunan yang ada di sekitar 

taman tersebut. Jalan dan tanggul yang ada disekitar taman kerajaan 

tersebut sangat penting peranannya dalam  pembangunan infrastruktur 

yang ada di daerah sekitar. Sehingga keberadaan Taman  kerajaan Dessau-

Worlitz menjadikan salah satu warisan budaya di kota Dessau yang 

memberikan pengaruh besar pada saat itu keberadaan infrastruktur yang 

dibangun pada zaman itu menjadi salah satu penciri infrastruktur di 

Dessau. Pembangunan infrastruktur baik jalan, maupun jembatan menjadi 

salah satu peninggalan penting bagi kota Dessau. Sehingga peranan taman 

kerajaan tersebut memberikan pengaruh yang positif  bagi perkembangan 

infrastruktur di kota Dessau. Oleh karena itu, kota Dessau menjadi salah 

satu world urban heritage di negara Jerman dengan peninggalan fisik 

berupa taman kerajaan Dessau-Worlitz yang memberikan pengaruh bagi 

perkembangan kota tersebut. 
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3. Persebaran urban heritage di negara Jerman 

Untuk dapat menganalisis persebaran world urban heritage di 

negara Jerman maka dapat disusun sebuah peta persebaran world urban 

heritage. Peta ini menyajikan agihan / persebaran secara spasial kota – 

kota di Jerman yang memiliki warisan budaya oleh Unesco, sehingga 

dengan adanya warisan budaya tersebut, baik fisik maupun nonfisik 

menjadikan kota tersebut menjadi world urban heritage. Sehingga 

keberadaan world urban heritage merupakan warisan dunia, keberadaan 

potensi yang ada di daerah tersebut haruslah dilestarikan. Berikut peta 

persebaran world urban heritage di negara Jerman : 
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4. Pengelolaan 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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12.  

13.  

14.  
Gambar 9. Peta Persebaran urban heritage di negara Jerman 
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Berdasarkan peta persebaran urban heritage di negara Jerman dapat 

dilakukan analisis sebagai berikut : 

  Negara Jerman merupakan negara demokrasi parlementer.  

Meskipun demikian, setiap kota di Jerman dipimpin oleh walikota. 

Berdasarkan peta persebaran urban heritage di negara jerman dapat 

diketahui bahwa setiap kota memiliki warisan budaya. Warisan budaya 

tersebut antara lain : Kota Bamberg,Perumahan Modernisme Berlin 

Estates di Kota Berlin,Kota Lama Regensburg, Monumen Romawi, 

Katedral St Petrus dan Gereja Our Lady di Cologne, Bremen Town Hall 

dan Roland di Bremen, Kastil Augustusburg dan Falkenlust di Cologne, 

Gedung Hanseatic di Kota Lubeck, Museumsinsel (Pulau Museum) di 

Berlin, Taman Kerajaan Dessau-Worlitz di Dessau. Warisan kota di 

negara Jerman tersebut sebagian besar berbentuk warisan budaya fisik 

yaitu berupa bangunan. Adapun kota yang memiliki warisan budaya 

terbanyak adalah kota Berlin. Kota Berlin selain dikenal sebagai 

ibukota negara Jerman juga memiliki bangunan – bangunan yang 

bersejarah lainnya. Selain itu, terdapat pula kota – kota lain yang 

memiiki warisan budaya yang tidak jauh berbeda penting peranannya. 

Kota Bamberg merupakan salah satu kota yang memiliki tata ruang kota 

yang dibangun sejak abad ke-11. Bentuk bangunan dan tata ruang kota 

tersebut sampai saat ini masih terjaga keaslian dan kelestariannya. 

Begitupun halnya dengan kota – kota lain, seperti kota Lubeck yang 

memiliki gedung Hanseatic menunjukkan bahwa kota tersebut pada saat 

itu memiliki kemajuan peradaban dalam arsitektur. Peranan yang tidak 

kalah pentingnya adalah peranan kerajaan. Kerajaan – kerajaan di 

negara Jerman memiliki peranan yang penting dalam model 

infrastruktur perkembangan kota. Kerajaan – kerajaan tersebt pada 

umumnya didesain dengan memperhatikan tata ruang kota di 

sekitarnya. Apabila sebuah kerajaan melakukan pembangunan 

infrastruktur di dalam istana itu sendiri, maka, kerajaan tersebut juga 

memperhatikan pembangunan  di luar istana. Sistem drainase yang 

baik, pola jalan yang rapi, serta tataletak permukiman penduduk yang 
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memperhatikan aspek arsitektur modern menunjukkan bahwa peranan 

kerajaan bukan hanya sebagai tempat pemeritahan, namun sebagai 

pelaku utama dalam perkembangan kemajuan sebuah kota tersebut.  

 Kota – kota di jerman berkembang karena adanya beberapa faktor, 

antara lain: 

a. Faktor pemerintahan 

Faktor pemerintahan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terhadap perkembangan kota di Jerman. 

Pemerintahan Jerman sejak abad awal, abad pertengahan, dan 

resainanse serta sampai sekarangpun memiliki gaya pemerintahan 

yang berbeda – beda.Sistem pemerintahan sejak zaman romawi 

berbeda dengan sistem pemerintahan zaman sekarang. Pada zaman 

romawi, Jerman berbentuk sebuah negara dan dipimpin oleh kaisar 

Romawi. Sedangkan pada zaman sekarang, Jerman dipippin oleh 

seorang konselir ( setingkat perdana menteri ) dan memiliki 

beberapa parlemen.  Namun, dibalik gaya pemerintahan yang 

berbeda – beda sistem pemerintahannya, pemerintah selalu 

memperhatikan pola dan perkembangan kota di Jerman. Tata letak 

kota Jerman semenjak abad awal enunjukkan bahwa pemerintah 

kerajaan Romawi serius untuk mengatur pola tata ruang kota yang 

rapi. Pemerintah kerajaan Romawi juga memperhatikan kebutuhan 

akan permukiman yang sangat dibutuhkan oleh penduduk masa itu. 

Pola permukiman yang rapi serta adanya bangunan – bangunan 

penting seperti gereja, monumen menjadi salah satu bangunan 

penting masa itu dan sampai sekarang keberadaannya masih terjaga 

keasliannya. Hal ini disebabkan karena pola konstruksi bangunan 

pada masa itu sudah sangat memperhatikan arsitektur gaya eropa 

dan memperhatikan desain arsitektur yang sudah modern.  

Begitupun halnya dengan pemerinahan zaman sekarang, 

pembangunan kota di negara Jerman juga memperhatikan arsitektur 

modern. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota – kota di negara 

Jerman mengalami perkembangan akibat pemerintahan itu sendiri. 

Sejak abad awal pemerintahannya sudah memperhatikan pola tata 

ruang kota. Begitupun samopai sekarang juga memperhatikan tata 

ruang kota yang modern. Meskipun pada saat ini kota di negara 

Jerman memiliki pola tataruang modern, keberadaan warisan fisik, 

aik jembatan, gereja, pola jalan, bangunan gedung, bangunan 

kerajaan,  sistem drainase, dan lain sebagainya keberadaannya 

masih tetap terjada keasliannya, meskipun ada beberapa bangunan 

yang telah mengalami renovasi karena faktor usia 

b. Faktor geografis suatu negara 

Secara umum, topografi Jerman adalah dataran rendah di 

utara dan wilayah berbukit-bukit di bagian selatan. Sehingga kota – 

kota di negara Jerman bagian utara dan engah lebih berkembang 

diandingkan dengan kota – kota negara jerman bagian selatan. Hal 

ini disebabkan karena topografi bagian utara adalah dataran rendah 

sehingga penggunaanlahannya sangat cocok untuk permukiman 

maupun infrastruktur lainnya yang menunjang aspek 

perekonomian, pendidikan, maupun aspek – aspek lain yang 

diperlukan oleh masyarakat. Akan tetapi, wilayah Jerman agian 

selatan juga mengalami perkembangan, meskipun 

perkembangannya tidak begitu secepat kota di negara jerman 

bagian utara maupun bagian tengah.  

 

Sehingga berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kota – 

kota di Jerman sudah termasuk kota modern, akan tetapi keberadaan 

bangunan maupun infrastruktur peninggalan masa lalu masih dijaga 

kelestarian dan keasliannya. Sehingga kota –kota di jerman layak untuk 

dijadikan sebagai world urban heritage di negara Jerman. 
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4. Pengelolaan urban heritage di negara Jerman 

Dalam mengelola urban heritage di negara Jerman, pemerintah Jerman 

melakukan berbagai usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain : 

1. Mendaftarkan serta mengusulkan kota – kota yang memiliki 

kebudayaan, baik kebudayaan fisik maupun non fisik dapat 

dijadikan sebagai warisan budaya internasional di Unesco. Hal ini 

perlu dilakukan agar keberadaan kota maupun situs di kota tersebut 

dapat dijaga kelestariannya serta dapat menjadikan urban heritage 

di Jerman masuk dalam nominasi world urban heritage.  

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak – pihak 

melakukan kerjasama baik secara nasional maupun internasioanal 

terkait dalam pengelolaan world urban heritage di negara Jerman 

Dengan adanya sosialisasi serta dukungan dari masyarakat 

serta pihak – pihak terkait menjadikan kota sebagai salah satu 

potensi yang harus dijaga keberadaannya. Segala potensi 

kebudayaan baik fisik maupun nonfisik hendaknya dijaga 

kelestariannya. Adapun media untuk mensosialisasikan antara lain 

media cetak maupun media elektronik.Sosialisasi ini dapat juga 

dilakukan dengan mempromosikan kota – kota di negara Jerman 

dengan segala potensi yang dimiliki serta budaya ang dimiliki baik 

fsik maupun nonfisik kepada wisatawan baik wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan nasional. 

3. Adanya pemberlakukan hukum yang tegas bagi perusak  

pengelolaan world urban heritage di negara Jerman 

Pemerintah Jerman selain melakukan upaya sosialisasi juga 

memberlakukan hukum yang tegas bagi siapa saja yang berusaha 

merusak keberadaan budaya baik fisik maupun nonfisik di kota – 

kota Jerman akan dikenai sanksi berupa hukuman 
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C. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Negara Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan 

demokratis Parlementer. Beberapa kota di Jerman dijadikan sebagai world 

urban heritagen beberapa warisan potensi yang dimiliki baik fisik 

maupun nonfisik 

2. Perkembangan kota di Jerman disebabkan karena adanya faktor 

pemerintahan serta faktor geografis. Perkembangan kota akibat faktor 

pemerintahan sejak zaman kerajaan Romawi hingga pemerintahan etap 

menjaga dan melestarikan kota sebagai warisan budaya.  

3. Adapun kota – kota  di Jerman yang dijadikan sebagai world urban 

heritage dan masuk dalam nominasi Unesco antara lain : : Kota 

Bamberg,Perumahan Modernisme Berlin Estates di Kota Berlin,Kota 

Lama Regensburg, Monumen Romawi, Katedral St Petrus dan Gereja Our 

Lady di Cologne, Bremen Town Hall dan Roland di Bremen, Kastil 

Augustusburg dan Falkenlust di Cologne, Gedung Hanseatic di Kota 

Lubeck, Museumsinsel (Pulau Museum) di Berlin, Taman Kerajaan 

Dessau-Worlitz di Dessau. 

4. Dalam mengelola world urban heritage di negara Jerman, pemerintah 

Jerman melakukan berbagai usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, 

antara lain  

a. Mendaftarkan serta mengusulkan kota – kota yang memiliki 

kebudayaan, baik kebudayaan fisik maupun non fisik dapat dijadikan 

sebagai warisan budaya internasional di Unesco 

b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak – pihak 

melakukan kerjasama baik secara nasional maupun internasioanal 

terkait dalam pengelolaan world urban heritage di negara Jerman 

c. Adanya pemberlakukan hukum yang tegas bagi perusak  pengelolaan 

world urban heritage di negara Jerman 
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