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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Salatiga adalah sebuah kota yang terletak dalam jajaran segitiga emas 

JOGLOSEMAR (Jogja Solo Semarang). Salatiga terletak di kaki kaki gunung Merbabu, 

sehingga kota ini memiliki hawa sejuk. Kesejukan inilah yang membuat kota Salatiga 

menjadi kota yang di idamkan oleh para pensiunan karena cocok untuk beristirahat dan 

menghabiskan masa tua dengan santai dan nyaman. Salatiga juga di juluki sebagai kota 

pelajar, karena banyaknya sekolah-sekolah swasta baik negeri maupun swasta serta sekolah 

berbasis agama dan universitas ternama seperti IAIN, STAIN Salatiga dan Universitas 

Kristen Satya Wacana yang saling berdampingan satu sama lain. Tidak mengherankan 

dengan latar belakang agama dan suku yang beragam membuat Salatiga kembali di nobatkan 

sebagai kota paling toleran di Indonesia. 

 Keberagaman dan keselarasan itu menjadi salah satu faktor d mana pada masa 

lampau banyak sekali orang Belanda dan Cina bermukim di Salatiga. Hal ini terlihat dari 

beberapa bangunan kuno berarsitektur Belanda dan Oriental yang dapat dijumpai berdiri di 

beberapa sudut di kota salatiga. Bangunan-bangunan tersebut kini telah ditetapkan sebagai 

bangunan cagar budaya dan harus dilestarikan. Beberapa di antaranya sudah dirobohkan atau 

direnovasi, beberapa pula hingga kini masih tetap difungsikan, seperti gedung Polantas 

Salatiga, Korem 073 yang terletak di jalan Diponegoro dan Gereja GPIB Jemaat Tamansari 

Salatiga.   

 Berbicara tentang bangunan bersejarah dan istimewa di Salatiga, mengingatkan kita 

pada sebuah wujud fisik bangunan yang lain dari yang lain, terutama bangunan umum yang 

ada di Salatiga. Entah disadari atau tidak, dahulu di Salatiga pernah berdiri sebuah istana 

yang luas dan megah yang dimiliki oleh seorang pengusaha kaya yang bernama milik Kwik 

Djoen Eng, yang kini telah di kelola oleh konggergasi Bruder-bruder FIC 

(CONGGERGATIO FRATRUM IMMACULATAE CONSEPTIONIS BEATAE MARIAE 

VIRGINIS) atau dalam bahasa Indonesia: KONGGERGASI PARA BRUDER SANTA 

PERAWAN MARIA YANG TERKANDUNG TAK BERNODA, dengan nama Institut 

Roncalli, yang sekarang telah berganti nama lagi menjadi Rumah Khalwat Roncalli. 
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Kompleks bangunan yang menjadi saksi bisu kejayaan sang pengusaha tersebut kini telah 

ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya (BCB).  

 

 Meskipun bangunan ini pernah memiliki masa jaya, namun banyak warga Salatiga 

sendiri yang tidak mengenal sejarah istana Kwik Djoen Eng ini. Hal ini merupakan sebuah 

ironi sekaligus kerugian bagi warga Salatiga. Ketika warga mengetahui sejarah istana 

tersebut pastilah menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka, bahwa di lingkungan mereka 

terdapat sebuah bangunan istimewa bersejarah. Perubahan nama istana Kwik Djoen Eng 

menjadi Institut Roncalli , hingga kini menjadi Rumah Khalwat  Roncalli adalah salah satu 

factor mengapa warga Salatiga merasa asing dengan nama Istana Kwik Djoen Eng. Terlebih 

lagi generasi yang lahir sesudah pergantian nama tersebut. Banyak dari warga tidak 

menyadari bahwa Rumah Khalwat Roncalli dulunya adalah sebuah istana megah. 

 Berdasarkan keterangan dari Bruder Antonius Karyadi selaku direktur Rumah 

Khalwat Roncalli, kompleks ini dahulu adalah istana pribadi seorang Tionghoa kaya yang 

bernama Kwik Djoen Eng. Hal itu masih dapat dilihat dari bangunannya sendiri. Ciri khas 

dan suasana Tionghoa masih ada, beberapa diantaranya masih tetap dilestarikan sampai 

sekarang. Khususnya ruang makan dan ruang rekreasi, lantai jubin yang bermacam-macam 

motif, batu marmer, lukisan-lukisan kaca yang masih menghias sebagian besar kedua ruangan 

itu, semuanya merupakan warisan dari zaman dahulu. Tiang-tiang pergola di taman dan 

semacam gardu yang bercorak Tionghoa dengan warna merah menyala dan kuning. Sampai 

sekarang gedung Roncalli masih tetap diberi nama „Jun Eng‟ oleh sebagian penduduk asli 

Salatiga. 
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Gambar 1.1 (Kwik Djoen Eng duduk ditengah bawah, foto di ambil di kawasan Candi 

  Baru Semarang  tahun 1920).  

Sumber: Arsip Rumah Khalwat Roncalli. 

 

 

                                                                                        

 

 

Gambar 1.2 Kiri: foto udara istana Djoen Eng dari udara tahun 1928. 

          Kanan: foto udara Institut Roncalli setelah renovasi. 

Sumber: Arsip Rumah Khalwat Roncalli 
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Gambar 1.3 Pemandangan istana Djoen Eng dengan latar depan sebagian gunung 

Merbabu. Gambar di ambil dari kuburan Cina (Ngebong) depan kantor 

Kelurahan. Foto diambil pada 1920. 

 Sumber: Arsip Rumah Khalwat Roncalli 
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Gambar 1.4 Foto gerbang istana, kedua gapura di depan hingga kini masih berdiri. 

Dibalik kebun di depan gapura tersebut adalah jalan Diponegoro, pada masa 

itu adalah jalan Tuntang. Foto diambil pada 1920. 

Sumber: Arsip Rumah Khalwat Roncalli 

 

    

Gambar 1.5 Kiri: istana Kwik Djoen Eng saat masih asli dan belum direnovasi. 

  Kanan: sudut pengambilan gambar yang sama tetapi sudah mengalami  

  renovasi tahun 1969/1970. 

Sumber: Arsip Rumah Khalwat Roncalli 

  

 Keaslian dan orisinalitas bangunan yang dipertahankan hingga sekarang ini 

akan sangat sayang jika masyarakat Salatiga tidak pernah mengetahui dan bahkan 

tidak menyadarinya. Oleh karena itu, penulis tertarik dan berkeinginan untuk 

mengangkat sejarah istana Kwik Djoen Eng ini kedalam sebuah karya film 

dokumenter. 

1.2 Rumusan Perancangan 

 

1. Bagaimana merancang sebuah film dokumenter yang dapat mengangkat sejarah isatana Kwik 

Djoen Eng di kota Salatiga? 

1.3 TUJUAN 

 

1. Untuk merancang film documenter yang dapat menceritakan sejarah isatana Kwik Djoen Eng 

di kota Salatiga 
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1.4 MANFAAT PERANCANGAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam merancang film dokumenter 

yang menceritakan sejarah dan bermanfaat bagi lembaga pemerintah dan masyarakat. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Dengan perancangan ini diharapkan nantinya masyarakat Salatiga menjadi lebih peka 

dan peduli terhadap apa yang ada disekitarnya, terutama terhadap bangunan-bangunan 

bersejarah yang ikut menjadi bagian dari perjalanan kota Salatiga. 

 

1.5 Konsep Perancangan 

 Dalam film “Istana Kwik Djoen Eng” ini, penulis akan menyajikan banyak foto lama 

dan baru sebagai perbandingannya. Penulis juga akan melakukan pengambilan gambar di 

berbagai sudut istana ini baik di luar maupun dalam bangunan, mulai dari bagian terluar 

hingga terdalam, dari sisi utara, selatan, barat dan timur. Penulis akan menggunakan banyak 

sudut pengambilan high angle untuk memberi efek dan kesan megah serta artistic karena high 

angle sangat cocok untuk film yang menunjukkan kemegahan sebuah bangunan. 

 Penulis juga akan mewawancarai sejumlah warga asli Salatiga dan pendatang untuk 

mengetahui apakah orang Salatiga asli tahu perihal keberadaan istana yang menjadi saksi 

perjalanan kota Salatiga, dan nantinya akan dibandingkan apakah warga pendatang atau 

warga asli Salatiga mengetahui keberadaan istana tersebut. Subyek wawancara nantinya 

adalah warga berbagai profesi, pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa yang 

kebanyakan dari mereka merupakan pendatang dari luar Salatiga. 


