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“ The City is not only formed by society, but can be considered the very material form  
of society “ (Rosalyn Deutsche, 1991)

 

JAKARTA : SEBAGAI LOKASI DAN KEBERANGKATAN MASALAH

Kota  sekarang  adalah  locus konflik  masyarakat  kontemporer.  Maka  kota  menjadi 
tempat  paling  strategis  dimana  berbagai  kepentingan;  mulai  dari  sosial,  politik, 
ekonomi  dan  budaya  saling  berbenturan,  berkaitan  satu  sama  lain  serta 
dinegosiasikan. Jakarta sebagai ibukota negara menjadi bukti bahwa berbagai masalah 
diseluruh  negeri  ini  bisa  berawal  maupun  berakhir  di  kota  ini.  Ditempat  ini  pula 
berbagai  kekuatan  kapital,  baik  modal  lokal,  nasional  dan  lintas  nasional  (global) 
bercokol  dan  berkoneksi  dengan  kota  –  kota  lain  di  tanah  air  maupun  metropolis 
lainnya  seperti  Singapura,  Bangkok,  Tokyo,  Hongkong,  Shanghai,  New  York,  dan 
lainnya. Sehingga kota kontemporer, terutama di Asia, menjadi layaknya organisme 
paling kompleks dalam sejarah perkembangan kehidupan sipil manusia modern [1]).

 

Dampak langsung dari gelagat ini adalah kehidupan masyarakat di  kota itu sendiri 
terutama dalam ruang urban yang perkembangannya begitu  pesat.  Jakarta secara 
infrastruktur  tata  -  kotanya  tengah  memasuki  tahap  krisis.  Berbagai  masalah 
dihadapinya  :  kemacetan  lalulintas,  masalah  transportasi  umum,  ruang  khalayak 
maupun  perencanaan  perumahan  merupakan  beberapa  masalah  keseharian  yang 
dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  kota  ini.  Dimana  dari  pola  pembangunannya 
yang terpecah (rupture) memproduksi berbagai masalah sosial yang terus meningkat 
seperti migrasi yang sangat pesat, pengelolaan sampah, polusi udara, banjir, hingga 
kemiskinan, kriminal dan banyak lagi yang seringkali menimbulkan ketegangan politik. 
Muncul pula persoalan budaya seperti pola konsumsi dan gaya hidup masyarakatnya 
yang kemudian menjadikan watak tersendiri bagi suatu kota. 

 

Krisis Jakarta sebagai ruang kehidupan makin terasa ketika terjadi berbagai peristiwa 
pasca reformasi. Beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus perdagangan 
semakin berat dan hampir tak mampu lagi menopang persoalan didalamnya. Jakarta 
sebagai  representasi  sebuah  bangsa  kemudian  menjadi  metafor  bagi  pasang  – 
surutnya kondisi  bangsa dan negara ini.  Maka menyoal  kota Jakarta terutama dari 
aspek  arsitektural  kota  dalam  perspektif  sosial  -budaya  merupakan  suatu  hal 
mendesak.

 

Seperti yang diungkap oleh Rosalyn Deustche - seorang kritikus kota dari New York - 
kita  sekarang  tak  mungkin  lagi  memisahkan  perbincangan  antara  masyarakat 
(society) dan ruang arsitektural (space) atau antara aspek budaya dan teknis. Ruang 
tidak lagi dihampiri hanya sebagai suatu produksi dari hubungan – hubungan sosial 
tetapi,  lebih jauh, sebagai arena re-produksi  dari  hubungan – hubungan sosial  dan 
dengan sendirinya sebagai suatu jaringan relasi  [2]. Bahkan kota kemudian menjadi 
lorong  simulacrum-nya  Baudrillard.  Dimana  segala  nilai  yang  ada  (baik  politik, 
ekonomi, sosial dan budaya) disimulasikan terus-menerus.
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ARSITEKTUR KOTA, IMAJINASI DAN DE-HUMANISASI

Dalam era modern, kota merupakan produk imajinasi kolektif dari berbagai subyek. 
Hal ini yang membedakan dengan kota – kota pra-modern yang kebanyakan muncul 
dari imajinasi tunggal – apa lagi kalau bukan utopia- seperti dalam kisah menara babel 
; apakah angan-angan seseorang yang berkuasa atau sekelompok masyarakat 
tertentu. Sejak kota Jakarta dikembangkan oleh para pedagang dari Belanda (VOC), 
wajah kota ini hampir mirip dengan kota – kota di Belanda maupun Eropa. Lengkap 
dengan kanal – kanalnya. Letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan 
lautan berarti sangat menguntungkan karena terbuka bagi interaksi dengan dunia luar 
dan terkontrol penuh. Maka arsitektural kota Batavia pertama kali berkaitan dengan 
kepentingan subyek kolonial. Begitupun pembangunan daerah pecinan dan 
perkampungan pribumi didasari dengan pemisahan dan pembagian wilayah untuk 
melindungi pusat kekuasaan kolonial secara politik dan juga ekonomi. 

 

Perkembangan arsitektural kota Jakarta sangat paradigmatik. Terutama ketika negara 
ini memasuki era – baru, menjadi Republik, arsitektural dijadikan salah satu proyek 
materialisasi “identitas nasional”. Benedict Anderson dalam Imagined Communities 
mengungkapkan bagaimana terjadi pengadopsian konsep nasional dari barat (kolonial) 
ke timur (koloni) - akibat kemunculan media informasi baru (lewat teknologi reproduksi 
cetak) yang akhirnya terjadi transformasi “pengetahuan” besar – besaran dan massal, 
diakhir abad 19 – yang menyebabkan para bumi putera terpelajar (sebagai komunitas 
imajiner) juga membayangkan akan nasionalisme Indonesia sebagai suatu perwujudan 
atas kebaruan yang sinkronis dengan bangsa lain, termasuk Eropa [3].

 

Maka arsitektur telah menjadi proyeksi dari praktek sosial dan politik imajinasi para 
nasionalis. Arsitektur kota yang dilengkapi dengan monumen-monumen, landmark 
maupun gedung – gedung yang mencerminkan keberadaan Indonesia ditengah 
masyarakat dunia bagi para pendiri negara seperti Soekarno menjadi suatu 
keniscayaan seluruh bangsa. Bahkan praktek ‘kebaruan sinkronis’ terproyeksi lewat 
model – model arsitektur yang diadopsi dari rancangan modern klasik dari Eropa. 

 

Kita masih bisa saksikan gradasi wajah arsitektural Jakarta secara façade, mulai dari 
Sunda Kelapa, Kota, jalan Gajah Mada – Hayam Wuruk, Gambir dan Lapangan Monas, 
jalan Thamrin – Sudirman hingga Kebayoran Baru betapa perubahan - perubahan itu 
memberikan tekstur identitas kota Jakarta yang mengalami berbagai perubahan 
paradigma dalam perkembangannya. Secara selintas kita mengalami fantasmagoria, 
dalam istilah Walter Benjamin, ketika melintasinya. Masa lalu dan masa kini begitu 
tumpang tindih dan sejajar. 

 

Pola pembangunan kota Jakarta kontemporer yang mengikuti logika ekonomi (pasar) 
yang seringkali  berkonspirasi  dengan kekuasaan (politik)  ketimbang mengacu pada 
persoalan  sosial  dan  budaya,  dimulai  masa  pemerintahan  Suharto.  Pembangunan 
jalan – jalan layang dan bebas hambatan yang diiringi pembukaan lahan – lahan baru 
untuk  perumahan  dan  industri  meriap  dalam  jangka  waktu  pesat  tanpa 
mempertimbangkan matang pembangunan infrastruktur yang memadai menjadikan 
kota ini melebar tanpa satu pusat. Terjadi pengelompokan (agglomeration) yang (dan) 
tercerai – berai (rupture) tak beraturan, bukan hanya dalam artian ruang atau jarak 
secara  fisikal  tetapi  juga  –lama  kelamaan  -  berubah  menjadi  keberjarakan  dan 
keterpecahan hubungan – hubungan sosial dan kultural. Sehingga kemudian secara 
sosial dan budaya memproduksi ‘dinding – dinding imajiner’ atau fragmentasi. Ruang – 
ruang  publik  sedikit  –  demi  sedikit  lenyap  oleh  privatisasi  seperti  kawasan  pantai 
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Jakarta, ketak-nyambungan pembangunan gedung – gedung yang tersekat satu sama 
lain atau menciutnya ruang khalayak dalam kota seperti penyediaan taman – taman 
kota yang bisa dinikmati oleh khalayak. 

 

Sonja van Wichelen, seorang peneliti dari Belanda pernah menulis tentang hubungan 
ruang  kota  dengan  peristiwa  Mei  1998,  dimana  kekosongan  makna  sosial  dalam 
arsitektur  kota  Jakarta membuka adanya kemungkinan penyusupan sang lain  atau 
“other”.  Ruang  spasial  yang  tersusupi  oleh  kekuatan  politik  secara  tak  –  tampak 
(invisible),  tersembunyi  dibalik  tingginya  jalan  –  jalan  layang,  pagar  –  pagar 
pengaman, megahnya gedung - gedung, seramnya pos- pos penjaga, yang akhirnya 
mengakibatkan  ambruknya  batas  yang  “publik  dan  privat”  secara  paksa  yang 
menciptakan bencana kemanusiaan  dan kultural  nasional  [4].  Maka membicarakan 
tentang  arsitektur  juga  mau  tak  mau  harus  mempertimbangkan  representasi 
kekuasaan (dan) politik dalam ruang (space). 

 

Fragmentasi dan de-humanisasi kota Jakarta sebagai ruang sosial dan kultural 
membawa wacana arsitekur kota sebagai suatu wilayah paling penting dalam budaya 
kontemporer di Indonesia. Pada tingkat wacana budaya, arsitektur kota – kota global di 
Asia pasca-kolonial, masihlah minim kritik, dunia arsitektur secara praktek masih 
sangat dibatasi selera pasar dan perkembangan teknologi konstruksi. Sedangkan 
dilain pihak, ruang kota terbentuk oleh imajinasi kolektif masyarakat atau dalam istilah 
pemikir Perancis, Michele Foucault; heterotopia, dimana terjadi perbedaan ruang – 
ruang menurut utopia banyak orang dan kelompok tetapi dengan mengandaikan 
adanya kesinambungan pemaknaan yang simultan serta terproyeksikan dalam fisik 
ruang – ruang itu.  

 

Akan tetapi  kota  Jakarta  lambat laun telah membuat  frustasi  masyarakatnya yang 
pada akhirnya muncul sikap skeptis dan keterasingan dalam kehidupan berkota. Kota 
ini  tak lagi  menjadi  ruang interaksi  yang kondusif  dan cair  bagi  warganya,  namun 
berubah menjadi entitas alot untuk membuka ruang imajinasi dan kreatifitas kolektif. 
Maka,  Jakarta,  untuk menjadi  ruang layak dan berkualitas bagi kehidupan manusia 
menjadi  berkurang.  Arsitek  dan  kritikus  perkotaan,  Marco  Kusumawijaya, 
mengungkapkan : 

 

“ Rencana masih dibuat, tapi kosong harapan dan semangat kolektif. Kota ini menjadi 
asing. Namun tak ada pilihan lain kecuali mengubahnya. Optimisme bukan pilihan, 
melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Jika kota dan masyarakat lain bisa lebih 
baik, setiap kota dan masyarakat bisa juga. Lambat atau cepat, sebuah langkah awal 
harus dibuat: imajinasi bersama. “ [5]

 

JAKARTA LEWAT RE-PRESENTASI

Proyek “ Membayangkan Jakarta “ merupakan suatu upaya alternatif atau cara lain 
melihat kota Jakarta, bukan hanya kota telah memberikan inspirasi pada proyek ini 
tetapi  lebih  jauh  berusaha  membuka  ruang  dialog  secara  interaktif  antara  para 
penulis,  perupa  yang  terdiri  dari  perancang  grafis,  fotografer  maupun  pematung 
dengan para praktisi arsitektur yang seluruhya dari generasi muda. Sebulan dua hari, 
dari pagi hingga petang, mulai bulan Juni hingga Agustus, secara simultan forum ini  
bertemu dalam suatu rangkaian workshop dengan mendiskusikan berbagai persoalan 
utama dengan pendekatan kritis. Dengan semangat “imajinasi kolektif” terjadi diskusi 
panjang,  intens  dan  kadang  melelahkan.  Membeberkan  gagasan  –  gagasan  awal, 
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memberikan kritik hingga menyampaikan acuan – acuan, baik berupa contoh karya, 
proyek yang pernah dibuat maupun dari hasil pengumpulan data – data penting, baik 
yang didapatkan dari lembaga lain maupun yang sengaja dilakukan oleh tim pencari 
data dalam rangka proyek ini. Maka karya – karya “Membayangkan Jakarta” niscaya 
akan menjadi ruang interaksi nilai – nilai yang immaterial lewat  artefak – artefak yang 
sengaja diproduksi dari sana.  

 

De - mistifikasi Ikon Kota

Lingkup persoalan dalam rangkaian workshop yang berlangsung di Goethe Institut , 
Jakarta,  diawali  dari  lontaran  arsitek  dan  kritikus  arsitektur  kota,  Marco 
Kusumawijaya yang menyodorkan konsep poros Utara – Selatan terutama poros Jl. 
Sudirman dan M.H. Thamrin. Diantara poros ini ia bersama pematung, Hedi Haryanto 
dan perancang grafis, Cecil Mariani melakukan usaha “perbaikan radikal” bundaran 
Hotel Indonesia (H.I) sebagai ikon dari  kota Jakarta yang terus berubah maknanya. 
Dalam era pemerintahan Soekarno,  bundaran menjadi  tanda sebagai  bangsa yang 
baru bebas dari kolonialisme Belanda dan berdaulat sepenuhnya sebagai bagian dari 
kemunculan  modernitas  di  Asia  (dan  Afrika)  pasca  -  kolonial.  Sebagai  situs  ikonik 
dalam proyek politik identitas, Bundaran H.I  pernah menjadi saksi berbagai peristiwa 
yang bersejarah, katakanlah ketika peristiwa tahun 1966, situs itu menjadi lokasi para 
mahasiswa untuk mengusir komunisme di Indonesia. 

 

Pada  era  kekuasaan  Orde  –  Baru,  fungsi  Bundaran  H.I.  berubah  secara  signifikan. 
Disisinya  muncul  Hotel  Mandarin  melebihi  kemegahan hotel  kebanggaan Soekarno 
dan  pada  paruh  kedua  dekade  1980-an  dibangun  Hotel  Hyatt  dengan  pusat 
perbelanjaan kelas atas. Makna  wilayah bundaran pun bergeser dari simbol gerakan 
massa  menjadi  kapitalisme  yang  otoritarian.  Namun  makna  ini  kembali  bergeser 
secara  signifikan  pada  tahun  1997  dimana  gerakan  mahasiswa  meruntuhkan 
kekuasaan  Orba.  Makna  sebagai  ruang  khalayak  pun  kembali  terebut.  Namun 
representasi  kekuasaan  politik  dalam  ruang  arsitektural  terus  berlangsung  secara 
diam  –  diam.  Ia  hingga  kini  tak  lagi  nyaman  untuk  aktifitas  khalayak.  Bahkan 
cenderung anti-khalayak.

 

Lewat gagasan Marco, dkk, krisis ruang ini hanya bisa dilakukan upaya dekonstruksi 
menjadi suatu ruang khalayak dalam bentuk baru yang mempertimbangkan berbagai 
segi teknis yang mungkin dilakukan pada saat ini. Bahkan representasi ruang khalayak 
yang  demokratis  muncul  dari  aspek  interaktifnya.  Bundaran  H.I.  dalam  bayangan 
Marco, Hedi dan Cecil menjadi wilayah cair dan demokratis, penuh permainan namun 
dengan rasa tanggung jawab pada tata ruang yang bisa diperhitungkan, baik secara 
sosial,  ekonomi  maupun  teknis.  Bundaran  ini  bisa  kembali  menjadi  ikon  khalayak 
secara  tegas  dengan  trotoar  yang  lebar  sekaligus  titik  penting  bagi  pengguna 
transportasi umum (commuter) dengan merancang stasiun kereta bawah tanah yang 
melintas dibawah plaza bundaran. 

 

Landmark kota lain yang digarap adalah Monumen Nasional atau Monas, yang akhir – 
akhir ini semakin menunjukan gelagat overmistifikasi (overmistification) dewasa ini. 
Pagar  –  pagar  tinggi  yang  mengelilingi  taman  Monas  tak  lagi  memungkinkan 
masyarakat  sekitar  bebas  mengakses  dan  menikmatinya.  Fungsi  ruang  khalayak 
makin  memudar  justru  ketika  kota  ini  semakin  membutuhkannya.  Dengan  luas 
wilayahnya yang hampir sama dengan inti kota Bukittinggi di Sumatera Barat, yang 
secara  topografi  seluas  wilayah silang Monas.  Marco dan  Hedi  menawarkan  untuk 
mendekonstruksi  dan  men  –  demistifikasi  dengan  meng-copy  cut  Bukittinggi  ke 



wilayah  tersebut  sehingga  silang  Monas  diandaikan  memiliki  dinamika  kehidupan 
selain fungsi ekologisnya yang akan memberi kualitas pada kehidupan kota. Bahkan 
Monas bagi fotografer  Paul Kadarisman malah tampak sebagai  kemiripan bentuk 
kemaluan  lelaki  (phallus)  yang  memantulkan  maskulinitas  kota.  Sehingga  Monas 
dengan  wilayah  yang  bertopografi  Bukittinggi  akan  menjadi  ruang  yang  penuh 
keseimbangan,  bersinerji antara maskulinitas dan femininitas kota. 

 

Grotesk Kota

Pengembangan  arsitektural  kota  Jakarta  yang  seiring  dengan  logika  ekonomi  dan 
kekuasaan  yang  selama  ini  tak  transparan  menyebabkan  penumpukan  pusat 
perkantoran di poros Sudirman – Thamrin yang akhirnya menimbulkan persoalan yang 
tak  pernah  terselesaikan,  seperti  kemacetan  lalu  –  lintas  seiring  dengan 
bertambahnya jumlah kendaraan pribadi.  Kolaborasi  arsitek  Budi Pradono dengan 
grafikus  Irwan  Ahmet  (Iwang) dengan  memproyeksikan  berbagai  data  yang 
dikumpulkan  dan  didapat  dari  berbagai  peneliti  dan  lembaga  non-pemerintah, 
mengenai jumlah kendaraan dalam sebuah gedung kantor,  jumlah manusia yang tiap 
hari keluar – masuk poros ini atau yang tinggal disekitar wilayah perkantoran, polusi 
udara dan air  maupun sampah yang diproduksi  tiap harinya merupakan suatu hal 
yang “taken for granted” dimata pihak pengembang maupun pemerintah kota  [6]. 
Maka Budi dan Iwang memberikan makna lain bagi data – data yang berupa angka – 
angka dengan sajian multimedia yang bernada sinis namun penuh kejutan. 

 

Hiruk –  pikuk Jakarta  dari  deru suara  kendaraan,  orang –  orang yang berkerumun 
ditiap pojok kota atau dentuman musik dari mulai rock, hip – hop hingga dangdut baik 
dari pengeras suara maupun para pengamen jalanan merupakan suasana keseharian 
kota  ini.  Yuka  Dian  Narendra seorang  perupa  yang  sering  mengolah  musik, 
memberikan makna tersendiri akan ‘suara kota’. Proyek soundscape -nya  merupakan 
reaksi akan watak grotesk kota Jakarta dengan menumpukan data suara yang direkam 
dari  berbagai  aspek  kehidupan  diwilayah  Jakarta.  Dielaborasikan  menjadi  sesuatu 
yang bisa membawa kita pada suasana yang lain: bisa menakutkan karena suara yang 
dihasilkan sebuah kota sebenarnya tak layak lagi bagi indera manusia atau kita malah 
menjadi  trans dan  melupakan  dari  mana  suara  itu  bersumber,  menjelma  menjadi 
musiknya sendiri.

 

Erik Prasetya, fotografer melihat kota Jakarta dengan nada yang sama lewat karya-
karya  fotonya.  Pemandangan  kota  baginya  mencerminkan  banalitas  secara  visual, 
dimana  arsitektur  kota  tak  lagi  cukup  memberikan  ruang  bergerak  bagi  manusia. 
Beton – beton yang begitu, kaca – kaca yang memantulkan cahaya terik matahari, 
jalan aspal yang lebar dan panas, trotoar yang sempit dan gersang serta iklan – iklan 
yang gigantik menyolok mata menjadi keseharian kita. De-humanisasi kota tampak 
terpantul  pada wajah – wajah yang tampak keras,  tegang, dingin lagi  muram dan 
seringkali  frustasi.  Secara estetika,  pemandangan disekitar  kota hampir tak terperi 
dan tak ada kesan eksotis, seksi maupun romantis sehingga harus mencari suatu cara 
penghampiran baru dalam memaknai “keindahan” kota ini. Karya - karya Bonifacius 
Joko  Santoso bahkan  merepresentasikan  watak  grotesk  kota  dengan  alegori 
konstruksi konstruksi beton bangunan bagai perangkap yang menyemayamkan dan 
menyekap berbagai potensi didalamnya : kekerasan, ketakutan maupun keterputusan 
hubungan – hubungan politik, budaya dan sosial dan lain sebagainya. 
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Transportasi ; Sekat – Sekat Sosial dan Budaya

Masalah  transportasi  kota  Jakarta  yang  memproduksi  ketidak-nyambungan 
(disjointedness)  membawa krisis  aksesibilitas  dalam mejelajahi  kota.  Pembangunan 
jalan – jalan lingkar (ringroads), jalan layang dan jalan lintas cepat (Tol) yang kurang 
memadai secara infrastruktur maupun minimnya pengembangan transportasi umum 
yang menghubungkan berbagai wilayah kota yang terpisah yang telah membangun 
kesenjangan dan keberjarakan, bahkan menciptakan sekat imajiner dalam kehidupan 
kota secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Arsitek  Dewi Susanti menawarkan 
gagasan alternatif dengan membangun jaringan transportasi umum menghubungkan 
ruang – ruang kota yang terfragmentasi ini dengan memfasilitasi areal tempat parkir 
bawah  tanah,  subway,  monorel  maupun  jenis  transport  yang  sudah  ada  pada 
persimpulan  –  persimpulannya  [7].  Lewat  karyanya  ia  mengajak  pemirsa  untuk 
memberikan pandangan dan opini pribadi mengenai tempat dimana kita tinggal lewat 
cermin untuk memberikan refleksi atas rasa kepemilikan kotanya.

 

Arsitek David Hutama Setiadi, dengan konsentrasi wilayah kota tua Jakarta di 
bagian utara yang sekarang hanyalah sebuah latar dari kemacetan, pusat 
perkantoran, perdagangan, hiburan malam dan perjudian [8]. Kekontradiktifan citra 
wilayah Jakarta Kota tidaklah harus menghilangkan salah satunya. Ia menawarkan 
cara lain dengan membuat jaringan jalan kendaraan dibawahnya. Sedangkan bagian 
atas dibiarkan seperti apa adanya. Sehingga memungkinkan terjadi keseimbangan 
secara budaya dan sosial dimana wilayah ini terakses oleh khalayak sebagai situs 
bersejarah. Dengan akses langsung ke laut maka diharapkan bisa mendekatkan jarak 
imajiner maupun merekatkan kembali keterputusan hubungan sosial - budaya antara 
masyarakat Jakarta dengan laut akibat swastanisasi areal utara maupun 
pembangunan jalan – jalan lingkar bebas hambatan. Seperti yang diungkapkan Joko 
lewat sketsa – sketsa pulau – pulaunya, dimana terjadi kurangnya perhatian pada 
potensi besar di wilayah kepulauan Seribu, sebagai ruang kota, yang mana secara 
secara administratif masih tergabung dengan kota ini. 

 

Masalah transportasi di Jakarta juga menjadi bayangkan kolektif tiga arsitek : 
Gregorius Supie Yolodi, Ahmad D. Tardiyana serta Marco Kusumawijaya 
dengan menawarkan untuk menciutkan jumlah kendaraan pribadi di poros Thamrin – 
Sudirman. Dengan membangun koridor tambahan disepanjang jalan serta sistim 
transportasi mutakhir seperti kereta bawah tanah (subway), monorel serta sistim 
koneksi antar gedung juga membangun apartemen – apartemen bagi karyawan 
dengan harga yang sesuai dengan tingkat pendapatannya. Dengan rancangan ini, 
maka wilayah ini bisa menjadi koridor dan  highstreet yang kaya akan kehidupan dan 
bukan menjadi highway yang mende-humanisasi seperti sekarang ini [9].

 

Kota dalam Permainan Metafor

Berbagai persoalan sosial dan budaya yang mencuat dari masalah arsitektural kota 
Jakarta bagi perancang grafis Cecil Mariani ditafsirkan menjadi arena permainan 
yang besar. Ia menggagas untuk menyambung kembali keterputusan, keberjarakan 
maupun ketak-nyambungan kehidupan sosial dan budaya didalam ruang – ruang 
urban Jakarta melalui permainan kartu. Dengan pilahan kartu: Karakter, Benak, 
Konsumsi, Tempat, Jelajah dan Kegiatan, kita bisa bermain dengan subyek – subyek 
pembangun kota Jakarta , sel – sel kecil kota yang berpusar pada manusia yang 
memungkinkan kita mengakses dengan berinteraksi dengan diri sendiri lewat 
setumpuk kartu diatas meja [10].

 

Arsitek Adi Purnomo mengibaratkan kota ini seperti organisme yang hidup dan 
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layaknya tubuh yang sakit. Tubuh kota yang sakit ini hanya bisa disembuhkan dengan 
merubahnya menjadi sel tunggal yang kuat dan baik [11]. Kemandirian sel ini bisa 
memberikan resistensi dan berpengaruh positif terhadap organ – organ yang sudah 
rusak. Sehingga dengan demikian kota ini akan lebih sehat jika tiap sel saling 
memperbaiki kondisinya. Seperti juga perbaikan – perbaikan ruang khalayak yang 
telah ada seperti taman – taman kota, dimana bagi Enrico Halim, seorang perancang 
grafis, sangat mungkin untuk menjadi ruang – ruang spasial yang produktif dengan 
interaksi makna budaya. Taman- taman kota bisa menjadi “ruang pause”, dimana 
menjadi ruang persinggahan sementara namun bisa untuk menerangi dan meluruskan 
kerumitan – kerumitan seperti metafor lewat lampunya.

 

Arsitek Supie Yolodi menyediakan ruang bermain yang imajinatif bagi semua pihak 
bahwa untuk membangun kota,  seluruh elemen masyarakat kota haruslah berperan 
aktif. Karena kota terbentuk oleh imajinasi dan maka kota sebagai proyeksi secara 
material dari masyarakatnya sendiri. Seperti juga keseimbangan kota yang 
seharusnya didasari oleh berbagai peraturan pemerintah yang mewakili masyarakat. 
Namun bila peraturan – peraturan tersebut tidak cukup bisa diterapkan maka 
keseimbangan itu setidaknya masih ada bersemayam didalam ruang hati tiap orang 
[12]. 

 

Bagi pandangan pematung Hedi Hariyanto, dalam masyarakat kota Jakarta tengah 
berlangsung budaya konsumsi terhadap berbagai hal, lewat berbagai media : 
informasi, politik, sex, hiburan, makanan, kriminal dan lainnya. Semuanya ditelan 
begitu saja layaknya makanan,tak peduli mutu [13]. Kue – kue buatan Hedi menjadi 
metafor bagaimana budaya konsumsi ini disirkulasikan dalam ruang – ruang kota. 
Sedangkan Arsitek, Ahmad D. Tardiyana, mengemukakan budaya konsumsi 
berlebihan ini pada gelagat pasar property seperti pemasaran hunian yang tengah 
mendemonstrasikan simulasi tanda – tanda pada nostalgia masa lalu maupun menjual 
impian – impian dunia Eropa klasik dan hasrat pada keidealan hidup yang dikonstruksi 
oleh kampanye para pengembang. Iklan – iklan perumahan merepresentasikan 
bagaimana fantasmagoria bisa kita alami ketika melewati perumahan di pinggiran 
Jakarta. Kita mengalami pemandangan daerah hunian di pinggiran Jakarta, seperti 
diungkapkan Arjun Appadurai, seorang sosiolog kontemporer, sebagai suatu 
mediascape, dimana teknologi media baru (fotografi, video, internet dan film) telah 
mengonstruksi kenyataan lewat permainan tanda-tanda yang dikomodifikasikan. Tapal 
batas antara pemandangan yang nyata dan fiksi telah berbaur (hiperealitas) [14]. 
Pemandangan hiperealitas ini akan men-displace dan mengasingkan kehidupan sosial 
dan budaya kota dari konteksnya. Lalu apa yang akan diharapkan dari pola 
pembangunan arsitektur kota Jakarta dimasa yang akan datang?

 

Kiranya seperti bayangan fotografer Paul Kadarisman bahwa setiap orang harus 
terbang menerawang diatas kota ini untuk tetap bisa menyumbangkan imajinasi 
sebagai masukan – masukan tentang kota Jakarta yang lebih baik.  

 

KOTA, ARSITEKTUR DAN RUANG SENI

Menjadi mendesak untuk melihat kembali persoalan arsitektural kota Jakarta secara 
reflektif.  Dalam  hal  ini,  lewat  bentuk  presentasi  alternatif  dalam  ruang  –  ruang 
kesenian,  karena  dalam  ruang  inilah  imajinasi  tentang  kota  terproyeksikan, 
termaterialisasikan  ,  di(re)presentasikan  dan  dikomunikasikan  pada  pemirsa,  yang 
kemudian diharapkan muncul persoalan maupun gagasan tentang ruang arsitektural 
kota  yang lebih  konstruktif  dan kritis  secara  sosial  dan budaya.  Ditawarkan  untuk 
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direnungkan dan kemudian dinegosiasikan untuk kepentingan khalayak. 

 

Pergeseran  nilai  dan  perkembangan  dalam  dunia  seni  rupa  saat  ini  atau  seni 
kontemporer,  secara signifikan telah memungkinkan untuk membuka lebar ruang – 
ruang  dialog  antar  disiplin.  Mempertimbangkan  disiplin  arsitektur  juga  menjadi 
desakan lain dalam perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia. Apalagi seni 
dalam konteks perkembangan dinegara ketiga atau pinggiran dimana seni  sebagai 
lembaga belumlah menjadi suatu sistim yang mapan dan absennya peran museum. 
Dalam sejarah perkembangan seni rupa di tanah air, proyek-proyek lintas bidang ini 
menjadi penanda dimana pergeseran nilai – nilai estetika saling berbenturan dalam 
realitas  kehidupan  urban.  Seperti  proyek  Pasaraya  Dunia  Fantasi,  tahun  1987  di 
Jakarta oleh kelompok Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB). Perkembangan seni mutakhir 
cenderung membaurkan batas – batas aktifitas antara “seni dan bukan seni”, seperti 
apa yang pernah dibayangkan para pemikir  pascamodern ataupun para situasionis 
internasional  maupun  para  seniman  konseptual  tahun  1970-an.  Gerrit  Willems, 
seorang direktur pusat seni rupa di Belanda, mengemukakan : 

 

“  Seni  rupa  kontemporer  ditandai  dengan  interelasi  dengan  mode  (fashion)  dan  
desain, iklan dan budaya popular, dan dengan pengaruh dari masyarakat multikultur  
serta kolaborasi  antardisiplin (…) Kini ketika seni  rupa sedang menyeberangi tapal  
batas  dengan  hidup  keseharian  dalam begitu  banyak  cara,  refleksi  kritis  tentang  
senirupa ini menjadi amat diperlukan, lebih dari yang sudah - sudah “ [15].  

 

Maka pembauran antar-disiplin ini, bukan hanya untuk mendudukan arsitektur dalam 
kerangka profesi yang lebih mengungkapan ekspresi estetika personal atau sekedar 
mempertimbangkan  kembali  kedalam  nostalgia  semangat  abad  pencerahan 
(enlightment),  tetapi  lebih  membentuk  pandangan  kritis  pada  persoalan  budaya 
berarsitektur itu sendiri dengan suatu strategi dan pendekatan – pendekatan baru. Eko 
Prawoto  ,  seorang  praktisi  arsitektur  pernah  berkomentar  :  “  Sangatlah  jarang 
dilakukan  paparan  pemikiran  dalam  berarsitektur  dikomunikasikan  secara  luas.  
Padahal dampak dari  karya arsitektur cukup signifikan, karena tidak hanya berkait  
dengan pemilik atau pemakai tapi juga mencakup skala ruang dan waktu yang lebih  
luas “ [16].  

 

Ruang  –  ruang  seni  telah  menjelma  menjadi  suatu  sirkuit  eksperimental  dan 
permenungan terhadap budaya masyarakat kontemporer. Hou Hanru, seorang kurator 
dan  kritikus  Cina  yang  tinggal  di  Paris  pernah  berkomentar  bahwa  sebuah  ruang 
pamer bukan merupakan tempat akhir dari suatu karya maupun gagasan tetapi suatu 
ruang artikulasi yang bisa memperkaya pemaknaan [17]).

 

PENUTUP

Proyek  Membayangkan  Jakarta  diharapkan  bisa  memberikan  proyeksi  dari  benak 
sekelompok warga kota untuk memperbaiki Jakarta sebagai ruang kehidupan manusia 
yang berkualitas. Sehingga premis bahwa kota ini telah gagal memberikan kehidupan 
tentunya tidak  seluruhnya benar.  Masih  tersimpan harapan dari  tiap orang bahwa 
Jakarta  harus  diberi  kesempatan  untuk  berhasil,  maka  perlu  kepedulian  serta 
pendekatan kritis dan reflektif untuk membangun kota ini. Alih – alih bahwa kota ini 
harus diberi ruang – ruang kesempatan dimaknai secara lebih luas  untuk bisa berhasil 
dalam  memproduksi  makna  secara  sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya.  Sehingga 
seperti ungkapan yang dikutip diawal tulisan ini. Bahwa kota tak hanya terbentuk oleh 
masyarakatnya, tetapi sebuah kota bisa menjadi wujud atau materialisasi dari budaya 
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masyarakatnya. Sehingga inisiasi – inisasi untuk membangun kota secara kolektif dan 
demokratis menjadi keniscayaan tiap orang.  
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