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ruang pembuka

Jakarta, Desember 2010.

Jakarta merupakan Ibukota negara  Indonesia.  Jakarta saat ini merupakan 
lumbung perekonomian Indonesia. Dari sisi penyebaran uang, sekitar 50 

persen dana perbankan Indonesia berputar di kota ini. Jelas, penyebaran uang 
sejalan dengan perkembangan ekonomi.  Jakarta menjadi pusat perekonomian 

Indonesia. 

 Jakarta menjadi magnet yang luar biasa untuk para pendatang.  Para pendatang 
berbondong-bondong mendatangi kota ini ini untuk mencari penghidupan yang 

layak atau sekedar untuk merasakan sebuah sensasi urbanitas. 
 Ya, sebuah kota metropolitan.

Jakarta hadir dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jakarta bukan hanya 
masalah geografis dan fisik. Lebih luas dari itu. Jakarta merupakan sebuah 

akumulasi kebijakan dan kehidupan sosial yang saling membentuk.  

Kami mencoba untuk berbagi kisah Jakarta  dari kacamata dan persepsi 
kami. Ada yang memiliki latar belakang arsitek,  urban designer, pemerhati 
dan penggiat arsitektur, engineer atau hanya sekedar penikmat arsitektur. 

Keberagaman itu membentuk sebuah kumpulan ide-ide yang kadang kritis, 
informatif, menggelitik dan juga kadang romantis. Perjalanan ruang ini akan 

dimulai dari sebuah sejarah mengenai kawasan Menteng, dan akan berakhir di 
sebuah desain arsitektur kontemporer untuk kota Jakarta.

Harapan kita semua adalah Jakarta menjadi sebuah kota yang manusiawi.
Semoga Jakarta selalu dalam langkah menuju  perbaikan.

Selamat menikmati Jakarta dalam ruang #3
ruang | kreativitas tanpa batas

akudanruang@yahoo.com | http://www.akudanruang.wordpress.com
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Latar belakang

Kalau kita mengikuti awal pertumbuhannya, maka Menteng, sejak dulu dikenal 
sebagai salah satu area perumahan elite, merupakan rangkaian perjalanan yang 
berhulu dari kota lama Belanda: the old city of Jakarta, yaitu kota di pesisir utara 
Jakarta yang dibangun Belanda sejak awal kehadiran mereka di Jakarta.

Pertumbuhan Menteng pada awal abad 20 kelak adalah akibat keterbatasan 
kota lama memenuhi dinamika masyarakatnya. Kota (sansekerta, dapat berarti 
fortified place) lama ini dibangun di dalam tembok keliling yang berfungsi 
sebagai benteng pertahanan. Dan sebagaimana layaknya sebuah kota, kota lama 
ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk perumahan. Hanya saja 
bentuk perumahannya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Pejabat tinggi dan 
orang penting saja yang menempati rumah tunggal/detached house. Selebihnya 
tinggal dalam barak atau semacam bachelor’s house (saat itu ada larangan untuk 
membawa istri dan keluarga, atau ada kebiasaan pedagang yang tidak membawa 
keluarga selama berniaga). Orang-orang Cina juga banyak yang tinggal di dalam 
kota lama, bekerja untuk Belanda atau berdagang, sedangkan di luar tembok 
adalah pemukiman penduduk asli ditambah beberapa ras lain seperti Portugis 
dan Arab.

Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan Cina. Orang-orang Cina, yang 
sebelumnya diperbolehkan tinggal di dalam tembok, setelah pemberontakan 
dipadamkan, dipindahkan keluar tembok ke arah selatan (saat ini area Glodok 
Plaza terus ke selatan). Akses ke selatan kota makin ramai. Selain oleh perumahan 
dan pertokoan Cina, orang Belanda juga memperkuat pertahanannya sepanjang 
kanal Molenvliet (sekarang jalan Gadjah Mada) sampai Harmoni. Kanal ini sudah 
dibangun lebih dahulu sekitar tahun 1648 untuk jalur perdagangan kayu.

Keadaan berangsur aman kembali bagi orang Belanda dan mereka mulai melirik 
daerah selatan kota yang segar dan hijau sebagai tempat tinggal. Lagi pula 
kondisi hidup di kota lama semakin sesak dan tidak sehat. Sekitar tahun 1750 
gubernur jenderal Mossel mengembangkan Weltevreden (lapangan Banteng) 
dan mendirikan kediamannya yang besar di tempat RS Gatot Subroto sekarang 
berada. Halamannya sangat luas sampai ke Senen, dilengkapi danau buatan, 
gerombolan kijang dan kebun buah-buahan. Puncak perkembangan Weltevreden 
terjadi pada masa pemerintahan gubernur jenderal Daendels. Sekitar tahun 1828 
ia memerintahkan pemindahan besar-besaran gedung-gedung pemerintahan dari 
kota lama ke Weltevreden. Situasi ini menunjukkan bahwa daerah selatan, atau 
Jakarta pusat sekarang, dianggap aman. Gedung pemerintahan makin banyak 
dibangun di daerah ini dan mendorong tumbuhnya perumahan disekitarnya.

Tahun-tahun pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 merupakan masa stabil 
pemerintahan Belanda di Jakarta. Pusat kota bergeser dari kota lama ke selatan. 
Weltevreden berkembang. Gambir menjadi taman hiburan yang terkenal dengan 
Pasar Gambir. Jaringan jalan dibuat dan vila-vila baru dibangun. Daerah selatan 
menjadi terbuka untuk pemukiman.

ruang historis

Menteng.
 oleh: Endy Subijono*)
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Dengan latar belakang tersebut maka dapat dipahami bahwa area perumahan Menteng baru berkembang 
pada awal abad 20, sejalan dengan stabilitas dan kebutuhan perumahan orang-orang Belanda pada saat 
itu. PAJ Moojen (1879-1955), arsitek Belanda yang belajar di Belgia, datang ke Indonesia pada tahun 1903, 
mendirikan Kunstkring dan kemudian menjadi anggota Dewan Kotapraja dan Kondangdia-commissie. 
Bersama komisi ini ia mulai merancang Menteng pada tahun 1911. Rancangan Moojen yang radial kemudian 
dianggap kurang praktis sehingga pada tahun 1918 Ir. FJ Kubatz mendapat tugas untuk menyempurnakannya. 
Arsitek lain, FJL Ghijsels, sejak tahun itu juga ikut merancang Menteng termasuk sejumlah besar rumah-
rumahnya.

Menteng menjadi kawasan terkemuka.

Menteng berkembang bersama Gondangdia. Keduanya memang dikembangkan untuk kalangan berada 
orang Belanda. Pemerintah kota membeli tanah dari tuan tanah kemudian merencanakan dan membangun 
jaringan jalan dan vila-vila. Untuk kepentingan ini dibentuk De Bouwploeg (“kelompok membangun”, sekarang 
disebut Boplo) dengan tujuan memberikan jasa bagi orang-orang kaya Belanda yang ingin memiliki rumah 
mewah di Menteng atau Gondangdia. De Bouwploeg mempunyai kantor sendiri yang sekarang menjadi 
masjid Cut Meutia. Saat itu kantor ini belum menggunakan atap kubah seperti sekarang. Orientasinya dulu 
menghadap ke arah Gondangdia (jalan Cut Meutia sekarang) yang lebar dengan vila-vila di kedua sisi jalan. 
Rancangan kawasan ini barangkali sesuai dengan aksesibiltas Menteng yang dulu datang dari Weltevreden 
dan Koningsplein (Medan Merdeka/Gambir). Di area ini selain gedung Bouwploeg berdiri juga Gedung 
Kunstkring (eks Gedung Imigrasi) yang dapat dianggap sebagai landmark dan tanda memasuki kawasan 
Menteng.

Agak sulit melihat Menteng saja tanpa mengkaitkan perencanaan kota secara menyeluruh serta 
kecenderungan perencanaan kota-kota lain di Indonesia. Tata kota Jakarta waktu itu dapat dilihat sebagai 
tahapan perkembangan antara kota lama Hindia Belanda dengan kota modern saat sekarang. Kawasan 
Menteng adalah contoh bagian kota pada era tahapan tersebut. Karena kawasan ini dilindungi maka jejaknya 
lebih mudah dilihat dan diikuti.

Ada beberapa ciri perencanaan Menteng yang dapat dikenali. Rencana kotanya dibuat senyaman mungkin 
bagi orang Belanda dengan mengambil standar Eropa serta usaha adaptasi terhadap iklim tropis. Kawasan 
ini tidak lain adalah kemiripan yang paling mencerminkan kota di Eropa, seperti halnya beberapa kawasan 
lain yang terdapat di Semarang, Malang dan Bandung, yang dibangun pada masa yang sama. Fasilitas kota, 
ukuran jalan dan penampang jalan merupakan tiruan bagian kota Den Haag atau Hilversum. Perbedaan 
menyolok adalah pada arsitektur bangunan yaitu atap miring yang besar dan keberadaan teras rumah.

PAJ Moojen (1911) FJ Kubatz (1918)
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Karena memang ditujukan untuk kelas berada maka bentuk rumah yang dibangun 
adalah rumah tunggal/detached house diatas bidang tanah yang besar. Jalan yang 
lebar-lebar karena sudah direncanakan untuk pemakaian mobil pribadi yang saat 

ruang historis

itu berjumlah sekitar lima-ribu mobil. Yang menarik adalah bahwa fasilitas umum 
diikutsertakan dalam perencanaan wajah kota. Bentuknya dirancang agar dapat 
serasi dengan lingkungannya. Contohnya antara lain jembatan, lampu jalan, 
patung kota dan pompa bensin. Walaupun demikian perencanaan infrastruktur 
dilakukan lebih konvensional. Jaringan distribusi listrik dan telepon dibangun 
diatas permukaan tanah. Jaringan saluran air tidak dibuat sebagai jaringan 
bawah tanah yang komprehensif lintas kawasan, seperti halnya kota-kota di 
eropa yang ditirunya. Mungkin karena memang belum seluruhnya selesai, atau 
karena terbatasnya biaya pembangunan.

rumah 
menteng lama 

(1)

rumah 
menteng lama 

(2)
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Rancangan bangunan di kawasan Menteng memang ditujukan untuk perumahan orang Belanda. Tidak 
ada bangunan tradisional Indonesia, atau bangunan khas Cina atau Portugis yang dibangun di Menteng. 
Rancangannya berorientasi pada gaya bangunan di Eropa dan Belanda dengan usaha adaptasi iklim 
tropis, kebiasaan hidup di Jakarta dan gaya hidup masyarakat kolonial.

Arsitektur bangunannya dapat disebut berkarakter fungsionalis tahun duapuluhan dengan variasi tropis 
art-deco dengan jejak-jejak neo-klasik peninggalan abad 19. Adaptasi arsitektur lokal sangat dipengaruhi 
oleh iklim tropis. Hal ini tercerminkan melalui kecenderungan penggunaan ventilasi alamiah dan 
menghindari cahaya matahari langsung. Karena hal ini maka dapat dipahami adanya rancangan ruang 
dengan langit-langit sangat tinggi, volume para-para atap yang besar, lubang-lubang ventilasi serta pintu 
dan jendela ganda. Material tradisional dan keterampilan lokal juga memberi bekas melalui bentuk 
atap miring, konstruksi kayu dan ubin semen berwarna. Ditambah dengan material bangunan yang 
didatangkan dari luar negeri, ini menjadikannya khas arsitektur Hindia-Belanda, atau arsitektur kolonial, 
atau juga indische architectuur.

Kaum wanita juga diduga mempunyai peran dalam arsitektur kolonial. Wanita Belanda/Eropa, yang 
sebelumnya dilarang ikut, pada awal abad 20 mulai diterima secara luas di Jakarta. Mereka mungkin 
ikut berperan dalam menentukan ruang-ruang dalam rumah, seperti adanya susunan kamar berbanjar 
yang khas, hubungan antar kamar dengan pintu penghubung, dan kamar mandi sendiri. Demikian pula 
wanita pribumi. Peran mereka meningkat dari sekedar babu menjadi nyai, housekeeper, yang mengatur 
kehidupan rumah tangga sehari-hari. Ini sangat berarti dalam membentuk kebiasaan mempunyai servant 
quarter di belakang rumah  induk.

Menteng dengan arsitektur kolonialnya sudah merupakan bagian nyata sejarah kota. Rancangan 
kawasannya, bentuk bangunan dan gedung-gedung, elemen-elemen dekoratif, arsitekturnya, merupakan 
hal-hal yang dapat dilihat dan dinikmati. Tetapi ia juga menyimpan bagian-bagian yang tidak terlihat 
yang justru memberi jiwa pada kawasan ini. Bagian yang tersembunyi, tetapi membuat Menteng pernah 
mempunyai kehangatan, seperti sikapnya yang menghormati manusia, ide-ide yang akrab dengan iklim, 
dan warna lokal yang sangat dikenal oleh masyarakat.

Menteng yang berubah.

Pengaruh arsitektur Eropa yang adaptif dan muatan lokal yang signifikan selain memberikan nuansa 
arsitektur yang khas, juga memberikan contoh pilhan yang teruji pada detail-detail konstruksi. Menteng 
tidak membatasi pencarian obyek arsitektur saja tetapi juga mengundang kondisi-kondisi khas tropis 
menjadi bagian dari pengolahannya, dengan demikian selain untuk ilmu arsitektur ia juga memberi 
manfaat praktis bagi penghuninya.

Tetapi saat ini Menteng sudah berubah.

Saat ini, menjelang usia 100 tahun, secara keseluruhan Menteng tinggal sedikit mencuatkan warna 
tersendiri dalam pengapnya tata ruang kota Jakarta. Rancangan kawasan Menteng, yang saat ini sudah 
diiris-iris oleh arus padat lalu lintas, masih meninggalkan tata ruang dan pola orientasi lingkungan yang 
cukup jelas. Aksis utara-selatan melalui jalan Teuku Umar (Van Heutsz Boulevard) bertemu dengan aksis 
timur-barat -jalan Diponegoro (Oranje Boulevard) – jalan Imam Bonjol (Nassau Boulevard)- di area Taman 
Surapati (Burgemeester Bisschopplein) yang ramai dimanfaatkan masyarakat. Pada kedua aksis ini masih 
tersisa linkage yang nyaman menghubungkan bagian-bagian Menteng dengan berjalan kaki. Pedestrian 
yang lebar dan pohon-pohon besar yang rindang sejak bioskop Megaria (Metropole) sampai bundaran 
Hotel Indonesia (timur-barat), atau dari Taman Surapati sampai Boplo (selatan-utara).

Berbeda dengan rancangan kawasan Menteng yang masih bertahan seperti rancangan FJ Kubatz (1918) 
dulu, bangunan gedung dan rumah-rumah di Menteng sudah banyak berubah. Para pemilik lama, 
dengan berbagai alasan, menjual rumah-rumahnya kepada para pemilik baru yang kaya-raya tetapi tidak 
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ruang historis

perduli dengan sejarah Menteng. Mereka membeli karena lokasi 
yang strategis dan karena brand image sebagai kawasan elite. Tidak 
ada kaitan emosi terhadap sejarah Menteng dan rumah yang dibeli, 
maka dengan alasan kebutuhan yang berubah, berubah pula rumah 
menjadi bangunan masa kini yang secara perlahan akan menutup 
buku sejarah arsitektur Menteng. Walaupun diketahui secara luas ada 
peraturan yang melindungi rumah-rumah di Menteng, tetapi secara 
pasti, dengan berbagai cara, mereka dirubuhkan untuk kemudian 
dibangun kembali dengan arsitektur yang baru.

Pada perjalanannya selama ini, pembangunan rumah-rumah 
baru tersebut akhirnya juga tidak memperhatikan skala bangunan 
terhadap lebar jalan di lingkungannya. Beberapa contoh di jalan 
Sumatera dan jalan Sawo, yang semula memang dirancang sebagai 

rumah 
menteng baru

(1)

rumah 
menteng baru

(2)
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jalan sempit dengan kapling kecil untuk rumah yang lebih sederhana, kini dua atau lebih kapling dijadikan 
satu untuk rumah berukuran besar. Beberapa bangunan baru seperti gedung kantor dan apartemen di jalan 
Gondangdia Lama (sekarang jalan RP Soeroso) dan jalan Teuku Cik Ditiro juga out of scale. 

Kondisi fisik lingkungan dan lalu lintas terus berubah. Kawasan Menteng dulu tidak dirancang untuk hal 
seperti ini. Jadi, biarkan Menteng berubah. Atau, kalau masih ada niat untuk dipertahankan, maka mungkin 
usulan berikut bisa dipertimbangkan untuk melengkapi yang ada. Pertama, klasifikasi rumah tinggal yang 
sekarang tiga kelas (A, B, C), dirubah menjadi hanya dua kelas: Boleh atau Tidak Boleh dibongkar. Kedua, untuk 
rumah yang boleh dibongkar ada ketetapan bagian mana yang boleh dibangun kembali lebih besar daripada 
ukuran rumah yang digantikannya. Ketiga, menetapkan secara lebih jelas bagian Menteng, meliputi bagian 
jalan dan rumah-rumah, mana yang harus dipertahankan, mana yang boleh diperbaiki tanpa menghilangkan 
keasliannya, dan bagian mana yang dianggap tidak kritis dan boleh dirubah.

Tentu saja peraturan-peraturan harus dijalankan dengan konsisten, serta memberikan insentif yang signifikan 
bagi pemilik yang memelihara rumah tuanya.

*) arsitek praktisi, tinggal di Menteng sejak 1965.

Daftar Pustaka:
Akihary, Huib, Architectuur en Stedebouw in Indonesie 1870 - 1970, 1990.
Heuken SJ, Adolf - Grace Pamungkas, Menteng; ‘Kota Taman’ pertama di Indonesia, 2001.
JM Nas, Peter, The Past in the Present, Architecture in Indonesia, 2007.

Taman 
Suropati

Taman Menteng
Taman Lembang
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Memperkuat Karakter 
Kawasan Pemugaran di 
Menteng dan Kebayoran 
Baru Jakarta
Woerjantari Soedarsono Kartidjo (Ririn)
Dosen prodi arsitektur dan prodi rancang kota SAPPK ITB
Peneliti pada Pusat studi Urban Desain

Seorang kakek tua berjalan di tepi jalan Pegangsaan Barat 
lalu melanjutkan ke jalan Cikini Raya, jalan ini merupakan 
tepian timur  kawasan elit  Menteng Jakarta. Kakek 
tersebut berjalan di pedestrian dan mulai mencari tanda 
tanda yang dia kenali dulu. Dia masih menemukan deretan 
pohon yang cukup teduh, masih menemukan pasar Cikini, 
masih menemukan beberapa bangunan lama  dengan 
halaman depan yang besar  Namun dia terpana, deretan 
rumah rumah beratap perisai yang dulu berdiri di tengah 
halaman telah hilang berubah menjadi apartemen tinggi 
menjulang. Kembali sang kakek berjalan dan suasana yang 
dia dapatkan nyaris seperti pemandangan dia temukan 
dimana saja di kota kota Indonesia , pemandangan deretan 
ruko. Ah suasananya sudah berubah gumannya, tempat 
bermain anak anak Pegangsaan sudah tidak bisa dikenali 
lagi. 

Dikota manapun sering kita menemukan suasana jalan, kompleks bangunan, lingkungan perumahan, 
taman, pertokoan  yang khas , yang sulit ditemukan kembarannya di tempat lain.  karakter fisik yang khas 
dari kawasan itu membuat kita merasakan ada perbedaan antar satu kota dengan kota lainnya.  Suasana 
khas tersebut dapat membuat seseorang datang dan datang  lagi. Bahkan  turis pun banyak yang datang 
khusus untuk menikmati suasana yang khas tadi, katakanlah  berjuta juta orang datang ke Venesia untuk 
melihat sempitnya gang yang berliku diantara bangunan tua. Lalu bila kota Venesia dilebarkan gangnya 
dan di bangun ruko menggantikan bangunan tua, apakah turis mau datang lagi?

Apabila menelaah kota , Jakarta misalnya maka muncul pertanyaan apakah semua kawasan berkarakter? 
Rasanya tidak, bila seseorang ditanya kawasan mana yang berkesan memiliki karakter kawasan yang khas, 
mungkin jawabnnya adalah kawasan Kota Tua, Menteng ataupun Kebayoran Baru. Kawasan tersebut 
disadari perlu dipertahankan sehingga dinyatakan sebagai kawasan pemugaran. 

Pertanyaan dasar ini yang akhirnya memberikan arahan apabila suatu kawasan tidak berkarakter maka 
dapat saja diubah  membentuk karakter baru yang lebih baik. Namun bila suatu kawasan diangap sudah 
memiliki identitas lingkungan yang khas maka muncul pertanyaan kembali “apa” sebenarnya yang akan 
dipertahankan untuk menjaga karakternya?

Identitas kawasan  menurut  Garnham terbentuk dari perpaduan  3 hal yaitu bentukan fisik, aktivitas 
dan makna tempat. Bentukan fisik berupa struktur ruang, tampilan bangunan, langgam arsitektural, 
penggunaan material yang khas, vegetasi  dan lanskap alam yang unik. Kedua identitas lingkungan 
dibentuk oleh kegiatan dan aktivitas  masyarakat dalam menggunakan fasilitas fisik kawasan  baik yang 
rutin maupun acara khusus temporer. Ketiga , identitas kawasan dibentuk pula oleh memori, makna dan  

ruang ide
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nilai simbolisme tempat yang merupakan reaksi manusia terhadap kawasan

Rapoport (1977) berpendapat bahwa unsur lingkungan dan bangunan yang tangible dianggap paling sesuai 
untuk dikendalikan dalam membentuk karakter kawasan, mengingat upaya pengendalian sebagian besar 
dilakukan melalui peraturan. Dimana dalam peraturan tata ruang, peraturan bangunan dan peraturan 
pelestarian unsur yang dikendalikan adalah unsur unsure fisik yang tangible. 

Pada kawasan pelestarian, arsitek biasanya mengidentifikasikan ciri-ciri bangunan atau kelompok 
bangunan tersebut melalui perbedaan tipologi atau stylenya. Menurut  Low dan Ryan (1985), justru objek 
atau unsur yang mudah diamati merupakan indikator utama dari identitas lokal, alih-alih langgam yang 
formal maupun persepsi simbolik yang abstrak dan konseptual. 

Menurut Carmona (2001), karakter kawasan terbentuk oleh amenity, building dan streetscape, melalui 
unsur-unsur seperti Garis Sempadan Bangunan (GSB), massa bangunan, besaran pembangunan, skala, 
proporsi, elemen vertical vs horizontal, roofscape, corner-focalpoint, irama dan bahan. Sedangkan menurut 
Shirvani (1985), karakter kawasan dibentuk oleh massa bangunan, sirkulasi, parkir dan pedestrian, dan 
ruang terbuka. Menurut Cohen (1999), kualitas visual terbentuk dari land (ruang terbuka dan streetscape), 
building dan use.

Menjadi menarik untuk mempertanyakan apakah perlu mempertahankan karakter kawasan, apakah tidak 
bertentangan dengan makin padatnya kota dan perlunya pembangunan  fasilitas baru? Apakah bisa sejalan 
upaya untuk mempertahankan karakter sekaligus menampung kebutuhan perkembangan kota? 

Perkembangan kota Jakarta dalam mewadahi pertumbuhan jumlah penduduknya yang pesat memberikan 
berbagai dampak diantaranya  ancaman bagi upaya pelestarian. Sebagai kawasan perumahan yang terletak 
di tengah kota Jakarta seperti Menteng  dan Kebayoran Baru terjadi perubahan karakter kawasan akibat 
pertumbuhan dan pemadatan kota Jakarta . Perubahan karakter juga diakibatkan oleh  perubahan gaya 
hidup dan tuntutan jaman. 

Usaha DKI untuk mempertahankan karakter kawasan Menteng dan Kebayoran Baru serta kawasan 
pemugaran lainnya seperti kawasan Kota Tua, telah dimulai sejak tahun 1975 dengan ditetapkannya 
sebagai kawasan pemugaran,  namun usaha pengendalian kawasan pemugaran tersebut  selama lebih 
dari 35 tahun belum berhasil  mengendalikan perubahan yang terjadi, bahkan karakternya mulai hilang.

Sejauh mana perkembangan fisik serta 
perubahan karakter lingkungan dan 
bangunan telah terjadi di kawasan 
pemugaran Menteng dan Kebayoran 
Baru? Dari penelitian didapatkan 
bahwa karakter Menteng sebagai 
lingkungan binaan terbentuk dalam 
proses lebih  dari 80 tahun sedangkan 
Kebayoran Baru  dibangun dalam kurun 
waktu 4 tahun. Karakter perumahan 
yang mature ini dibentuk tidak dari  
bangunan bangunan secara individu 
namun paduan dari pola struktur jalan 
dan seluruh bangunan secara serempak 
dalam keseragaman dan order yang 
sama. Menteng  dan Kebayoran Baru 
dibentuk tidak sekaligus secara utuh 
tetapi  dalam beberapa tahap dengan 
konsep  perancangan struktur kawasan 
yang berbeda beda juga beragam 
langgam bangunannya. 

Peta kurun waktu pembangunan 
kawasan Menteng
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Dari penelitian ( Soedarsono, 2005) didapatkan bahwa karakter lingkungan dan bangunan di kawasan 
pemugaran Menteng telah berubah. Hampir separuh dari jumlah bangunan yang ada di kawasan 
pemugaran Menteng telah hilang karakternya akibat berubahnya bentuk bangunan. 

Unsur pembentuk karakter lingkungan yang sangat berubah pada kawasan Menteng dan Kebayoran 
Baru adalah pagar, sedangkan unsur karakter lingkungan lainnya seperti pohon dapat dikatakan tetap. 
Ruang terbuka/taman, lebar jalan, berm/pedestrian dan bangunan tengaran relatif dapat dipertahankan. 
Perubahan unsur pembentuk karakter lingkungan ini juga dipengaruhi oleh perubahan fungsi dari rumah, 
apabila berubah dari fungsi hunian ke non hunian, unsur pagar, berm dan halaman cenderung berubah, 
sehingga perubahan bangunan tanpa terjadi perubahan fungsi cenderung hanya mengubah unsur pagar 
saja. Jalan-jalan yang berubah karakter lingkungannya cenderung adalah yang berada di periferi kawasan 
yang berdekatan dengan peruntukan komersial. Jalan dengan aksesibilitas atau hirarki tinggi tidak otomatis 
mengakibatkan perubahan karakter lingkungan.

Unsur pembentuk karakter bangunan yang sangat  berubah adalah massa bangunan, jarak bebas dan tinggi 
bangunan, terlihat dari tabel di bawah ini.  Sedangkan bentuk atap, dinding, bukaan, bahan dan warna serta 
detail dan ornamen telah berubah namun tidak sedrastis unsur bangunan yang lain. Perubahan unsur massa 

Implementasi peraturan bangunan jarak bebas

2 m dari batas 
samping kapling 
kanan dan kiri 
Wisma sedang

Jarak bebas 
menurut Perda 

7/1999

Lebar dan  
Ratio lebar bgn yg 

diperbolehkan

 Tahun 2002

Kondisi awal

Tahun 1981

Tahun 2002

Lebar kapling 
rata-rata

82 %
dari lebar kapling 

rata-rata

62 %
tidak melanggar

 55%                      61%      60%                          60%      60%                    52%

 60%                      75%      81%                          73%      70%                    63%

 62%                      80%      83%                          85%      80%                    63%

22 M                      23 M      23 M                          24 M      22 M                  27.5 M

80 %
tidak melanggar

83 %
tidak melanggar

85 %
tidak melanggar

80 %
tidak melanggar

63 %
tidak melanggar

83 %
dari lebar kapling 

rata-rata

83 %
dari lebar kapling 

rata-rata

83 %
dari lebar kapling 

rata-rata

82 %
dari lebar kapling 

rata-rata

78 %
dari lebar kapling 

rata-rata

Jl. Mangunsarkoro           Jl. Bondowoso                 Jl. Banyumas                       Jl. Solo                        Jl. Madiun                Jl. Diponegoro

    18 m atau                           19 m atau                        19 m atau                       20 m atau                        18 m atau                21.5 m atau

2 m dari batas 
samping kapling 
kanan dan kiri 
Wisma sedang

2 m dari batas 
samping kapling 
kanan dan kiri 
Wisma sedang

2 m dari batas 
samping kapling 
kanan dan kiri 
Wisma sedang

2 m dari batas 
samping kapling 
kanan dan kiri 
Wisma sedang

3 m dari batas 
samping kapling 
kanan dan kiri 
Wisma Besar

ruang ide
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bangunan mengakibatkan perubahan pola tampak dan proporsi tampak, dengan indikator perubahan tinggi 
bangunan dan lebar bangunan. Mengingat bahwa lebar kapling relatif tidak berubah, maka perubahan lebar 
bangunan dapat dideteksi dari perubahan unsur jarak bebas yang diatur melalui GSB samping. 

Perubahan bentuk bangunan salah satunya disebabkan oleh perubahan gaya hidup dari penghuni Menteng. 
Perubahan gaya hidup tadi makin lama makin membutuhkan ruang, seperti tambahan ruang dalam, garasi, 
dapur dan ruang servis. Hal ini menyebabkan perubahan pada massa bangunan, bertambahnya jumlah 
lantai, dan munculnya basement. Dari pengamatan di Menteng dan kebayoran Baru menunjukkan bahwa 
perubahan lebih banyak terjadi pada bangunan dan kapling kecil dan sedang, dibanding dengan rumah 
besar dengan kapling yang luas, mengingat rumah besar masih dapat menampung tambahan aktivitas dan 
penghuni, sedangkan kapling yang luas masih memungkinkan adanya tambahan bangunan turutan sehingga 
bangunan induk tidak berubah. 

Apakah bisa sejalan upaya untuk mempertahankan 
karakter sekaligus menampung kebutuhan perkembangan 
kota? Salah satu perkembangan tuntutan kota  adalah 
kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial kota terlihat 
dari kecenderungan perubahan fungsi dari rumah tinggal 
menjadi komersial. Perubahan fungsi ini merupakan 
salah satu yang mengubah karakter kawasan.

Pengamatan yang dilakukan di Menteng pada tahun 
2003, dari 375 bangunan yang berubah fungsi, sekitar 
209 buah atau 55,7% juga berubah bangunannya, 
sementara 166 buah atau 44,3% bangunannya tetap 
walaupun fungsinya berubah. Dari 2065 bangunan, 
sekitar 1166 buah atau 56,4% bangunannya tetap dan 
899 buah atau 43,6% bangunannya berubah. Dari data 
perubahan fungsi dan bangunan, dapat diketahui bahwa 
bangunan dan fungsi yang tetap sejumlah 1166 buah 
atau 47.8%, fungsi tetap tetapi bangunannya berubah 
sejumlah 899 buah atau 36,8%, fungsi berubah tetapi 
bangunannya tetap sejumlah 166 atau 6,4%, dan 
bangunan dan fungsinya berubah sejumlah 209 buah 
atau 8,6%. 

Karakter bangunan di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru sangat tergantung 
pada masa bangunan, tinggi bangunan dan jarak bebas samping bangunan. 

Sumber : Soedarsono 2005
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Dari data di atas terlihat bahwa berubahan fungsi bangunan  tidak serta merta mengakibatkan perubahan 
karakter kawasan, artinya walaupun suatu bangunan tetap sebagai fungsi rumah tinggal namun bentuk 
fisiknya dapat berubah  drastis, sehingga  karakter kawasan tersebut dapat hilang.

Namun demikian semakin banyak perubahan fungsi dari rumah tinggal ke fungsi komersial maka semakin 
besar juga terjadi kemungkinan perubahan karakter fisiknya. 

Diagram Persentase perubahan fungsi untuk 
bangunan yang tetap  unsur pembentuknya 

Perubahan fungsi dari hunian ke fungsi non hunian di Kebayoran Baru, sumber : PSUD 2005

Diagram Persentase perubahan fungsi 
untuk bangunan yang berubah 

ruang ide
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Dari penelitian terlihat bahwa peraturan tata ruang, peraturan bangunan dan peraturan pelestariann yang 
berlaku di DKI kurang efektif mengendalikan unsur karakter bangunan dan lingkungan di kawasan pemugaran 
Menteng dan Kebayoran Baru. Salah satu kelemahan pengendalian kawasan pemugaran tersebut  pada saat 
ini adalah tidak semua unsur dikendalikan oleh peraturan. Beberapa  peraturan tidak sesuai dengan karakter 
lingkungan dan bangunan perumahan Menteng  dan Kebayoran Baru ,sehingga tidak dapat melindungi 
karakter lingkungan dan bangunan yang telah ada alih alih berpotensi untuk merusaknya. 

Karakter bangunan di Kebayoran Baru yang masih terpelihara ‘
sumber : PSUD 2005

Peraturan Bangunan DKI mengijinkan 
pembangunan  sampai batas selubung 
bangunan yang berwarna biru, yang 
berbeda jauh dengan karakter asli 
bangunan 
Sumber : Soedarsono 2005
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Penambahan bangunan yang dianjurkan di kawasan pemugran 
Mentang dan Kebayoran Baru
Sumber : Soedarsono 2005

Penambahan bangunan yang tidak dianjurkan di kawasan pemugran 
Menteng dan Kebayoran Baru
Sumber : Soedarsono 2005

Perubahan bangunan yang tidak dianjurkan di kawasan pemugaran Menteng 
Sumber : Soedarsono 2005

ruang ide
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Mengingat kondisi lingkungan fisik, masyarakat, pemerintah kota dan kepranataan pemugaran yang 
berlaku di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru menunjukkan bahwa diperlukan suatu perubahan 
paradigma yang cukup mendasar dalam melihat upaya pemugaran baik di Jakarta maupun di seluruh 
Indonesia. Menjalankan dan menitik beratkan upaya pemugaran hanya pada sebagian aspek dan bukan 
seluruh aspek pengendalian secara holistik terbukti tidak berhasil.

Merumuskan kebijakan pengendalian harus mempertimbangkan waktu dan tuntutan jaman, yang 
memungkinkan masuknya teknologi dan inovasi desain yang baru, serta harus dapat mewadahi perubahan 
namun dapat mempertahankan dan mewujudkan kualitas  lingkungan yang baik. Mengembalikan 
bangunan pada bentuk aslinya sesuai dengan definisi pemugaran menjadi suatu usaha yang menentang 
suatu proses alamiah. Dari sudut  pandang yang berbeda, perubahan dapat dilihat tidak hanya sebagai 
pelanggaran tetapi dapat dirtikan sebagai suatu hal yang normal. Sehingga pemilihan teknik pelestarian 
melalui pemugaran yang berarti mengembalikan atau mempertahankan keaslian kawasan dan bangunan 
perlu dipertanyakan lagi, mengingat tidak semua perubahan bisa dikembalikan. Menanggapi hal tersebut 
menjadi sangat tidak logis bila masih menggunakan pendekatan pemugaran yang konvensional, maka 
upaya pengendalian Pemugaran Kawasan  perlu didefinisikan kembali.  

Menteng dan kebayoran Baru merupakan contoh gagalnya upaya pelestarian dan pengendalian karakter 
lingkungan dan bangunan. Namun pengalaman ini dapat diambil sebagai pelajaran dan referensi yang 
sangat berharga. 

Kepustakaan:

Carmona, M. (1996) b , Controlling Urban Design-Part 2: Realizing the Potential, Journal of Urban Design,  
1, 2, 179-200.

Carmona, M. (1998), Design Control- Bridging the Professional Divide, Part 1: A New Frame Work, Journal 
of Urban Design, 3,  2.

Carmona, M. (2001), Housing Design Quality, through policy, guidance and review, Spon Press, London

Carmona, M. (1996) a , Controlling Urban Design-Part 1: A Possible Renaissance, Journal of Urban Design,  
1,.1, 47 –73.

Cohen,N. (1999), Urban Conservation, MIT Press. Cambridge

Lai, R, Tseng-yu (1988), Law in Urban Design and Planning, Van Nostrand Reinhold, New York.

Larkham, P.J, Jones, A.N. (1993), Strategies for incresing residential density, Housing Studies,  8, 2, 83 -97.

Low, S. & Ryan, W. (1985), Noticing without looking: A Methodology for the integration of architectural 
and local perceptions in Oley, Pennsylvania. Journal of Architectural and Planning Research,2 : 3-22.

Pusat Studi Urban Desain (1998), Penyusunan Pedoman Pembangunan Kawasan Menteng Jakarta.

Pusat Studi Urban Desain (2000), Pemugaran Kota Lama, Menteng dn Kebayoran.

Rapoport,  (1977), Human Aspects of Urban Form, Pergamon, New York

Shirvani, H. (1985), The Urban Design Process, Van Nostrand Reinhold.

Smardon, R, Palmer, J, Felleman, J. (1986), Foundations for Visual Project Analysis, John Willey & Sons

Soedarsono, (2005), Pengendalian Unsur Pembentuk Karakter Lingkungan dan Bangunan di Kawasan 
Pemugaran Menteng Jakarta. Disertasi, SAPPK ITB



Suasana pagi hari 
sepanjang jalan 

Sudirman-Thamrin di 
hari Minggu. 

(Photo courtesy of Khairul Mahadi)18

 
Kalau anda punya hobi bersepeda minggu pagi di Jakarta, udaranya nyaman sekali. Cobalah anda kayuh 
sepeda anda di sepanjang jalan Thamrin Sudirman sampai ke taman Monas, terasa udara yang nyaman, 
bersih dari polusi. Tidaklah heran apabila setiap minggu pagi, ramai orang “gowes” disepanjang jalan ini, 
ada yang bersepeda onthel, bersepeda lipat, sepeda mini, sepeda gunung, sampai yang jogging…nyaman 
dan menyenangkan. Belum lagi ada saja perusahaan atau organisasi yang membuat acara bersepeda 
santai atau “fun bike” sekalian berpromosi. Para pejabat pun ramai ramai turun bersepeda, ingin 
meyakinkan masyarakat bahwa merekapun peduli akan udara Jakarta yang bersih dari polusi. Berbagai 
macam merek sepeda dapat dilihat di jalanan, mulai dari yang berharga satu juta sampai dengan puluhan 
juta rupiah. Jadilah jalan Thamrin-Sudirman menjadi ajang pamer orang orang snob yang sesungguhnya 
bukan pencinta olahraga sepeda.

Akan tetapi, kondisi nyaman dan menyenangkan ini tidaklah berlangsung lama. Pada hari senin sampai 
dengan sabtu sepanjang minggu, jalan Thamrin Sudirman adalah jalan terpadat di Jakarta, dilalui 
oleh berbagai jenis kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas CO2, CH4 dan gas lainnya yang 
mengotori udara Jakarta dan menyumbangkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), salah satu yang tertinggi di 
dunia. Malah pernah ada seorang pejabat tinggi di pemprov DKI yang menyatakan bahwa kualitas udara 
di Jakarta adalah nomor 3 terburuk di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Akan tetapi pernyataan ini 
setelah dicek ke berbagai sumber di internet tidaklah terlalu akurat. Barangkali cukup dikatakan bahwa 
kualitas udara di Jakarta adalah salah satu yang terburuk di dunia.

...Menuju Jakarta  
Hemat Energi dan Bebas Emisi 

Oleh: Khairul I. Mahadi

ruang utama
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Pemanasan Global

Pemanasan global yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang hangat 
dibicarakan belakangan ini. Upaya mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi salah satu upaya yang 
mendapat perhatian besar dalam pengelolaan lingkungan di seluruh dunia. Efek rumah kaca akan 
menyebabkan energi dari sinar matahari tidak dapat terpantul keluar bumi. Pada keadaan normal, 
energi  matahari yang diabsorbsi bumi akan dipantulkan kembali dalam bentuk infra merah oleh awan 
dan permukaan bumi. Namun karena adanya gas rumah kaca, sebagian besar sinar infra merah yang 
dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas-gas rumah kaca untuk dikembalikan ke permukaan 
bumi. Akibatnya terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi yang menyebabkan pemanasan 
global. Beberapa penelitian mengenai perubahan iklim akhir-akhir ini menunjukkan bahwa aktivitas 
manusia ternyata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kenaikan temperatur di 
muka bumi selama setengah abad terakhir.

Gas-gas utama yang dikategorikan sebagai Gas Rumah Kaca adalah gas CO2 dan CH4, yang sangat 
berpotensi menyebabkan pemanasan global. Meskipun CO2 dan CH4 secara alami terdapat di 
atmosfer, namun intensitas industrialiasi pada abad terakhir menyebabkan gas-gas tersebut 
mengalami peningkatan jumlah yang pesat secara global. Menurut penelitian, kontribusi gas CO2 
terhadap total gas rumah kaca adalah sebesar 50%, sementara CH4 memiliki persentase sebesar 20%. 
Pembakaran bahan bakar minyak merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca, diikuti kemudian 
oleh penggunaan biomassa dari kayu bakar, limbah pertanian, dan gas bumi . Dari pembakaran bahan 
bakar tersebut, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di urutan 
kedua setelah sektor listrik. Efek dari keberadaan gas rumah kaca kini telah dapat dirasakan tidak 
saja di kota-kota metropolitan, akan tetapi juga dirasakan di kota-kota lainnya di dunia, termasuk 

Suasana ramai para “goweser” memenuhi jalan Thamrin di Minggu pagi.
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di Jakarta. Beberapa tahun terakhir ini, suhu udara di Jakarta terasa semakin panas.  
Peningkatan temperatur bumi ini menyebabkan efek lanjutan seperti mencairnya es 
di kutub, kenaikan muka air laut, menggangu pergantian musim yang berdampak pada 
sektor pertanian dan secara tidak langsung akhirnya berdampak pada ekonomi suatu 
negara. 

Jakarta saat ini menjadi salah satu kota besar dengan tingkat polusi udara terburuk 
di dunia. Lingkungan hidup menjadi permasalahan serius di Jakarta. Meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup di Jakarta merupakan tindakan yang harus segera diupayakan, 
untuk itu harus ada kerjasama dengan warga Jakarta untuk mengurangi polusi udara. 
Buruknya kualitas udara di Jakarta, sebagian besar disebabkan oleh emisi gas CO2 yang 
berasal dari kendaraan bermotor. Sektor transportasi memberikan kontribusi hampir 
50% emisi gas CO2 yang ada di Jakarta ini. Sebuah angka yang cukup tinggi, bila kita 
bandingkan dengan kota-kota besar di dunia lainnya, sumbangan emisi gas rumah kaca 
dari transportasi tidaklah sampai setinggi itu. Hal ini disebabkan sangat tingginya jumlah 
kendaraan bermotor di Jakarta, sebagian besar adalah kendaraan roda dua dan roda 
empat pribadi. Angkutan massal di Jakarta belum seefisien di kota kota besar lainnya 
seperti di Singapura yang sudah memiliki subway, Kuala Lumpur yang sudah memiliki 
angkutan umum massal monorail (LRT), demikian juga halnya dengan Bangkok.

Strategi Menghadapi Pemanasan Global 

Banyak cara yang dapat dilakukan kota-kota besar untuk menghadapi fenomena pema-
nasan global ini. Berbagai seminar, loka karya, penelitian, dan studi mengenai dampak 
gas rumah kaca dan pemanasan global telah dilakukan dan terus berlangsung hingga 
saat ini. Bank dunia telah mencanangkan inisiatif eco2 city, sebagai bagian dari World 
Bank Urban and Local Government Strategy, kegiatan yang tujuannya membantu kota-
kota besar di Negara berkembang untuk mencapai keseimbangan ekologi dan ekonomi 
secara berkelanjutan. Urbanisasi di Negara berkembang menjadi sebuah fenomena 
yang tak terjadi sebelumnya. Lebih dari setengah penduduk dunia akan bermukim di 
kawasan perkotaan, angka ini akan lebih besar lagi di Negara berkembang. Bila kita in-
gin mempertahankan eksistensi kota-kota besar ini serta menjadikannya sebagai  kota 
tempat bermukim dan berkerja yang layak dan nyaman, maka paradigma perencanaan 
dan pengelolaan kota sudah waktunya untuk bergeser. Kota-kota besar sudah harus 
memikirkan bagaimana caranya untuk tetap menyediakan harapan dan lapangan 
pekerjaan bagi penghuninya, mengurangi dampak kemiskinan perkotaan, dan secara 
bersamaan juga melakukan kegiatan mitigasi untuk mengantisipasi dampak negatif ur-
banisasi dan perkembangan kota yang tidak terkontrol tersebut.

Kota-kota yang inovatif di Negara berkembang maupun di Negara maju menunjuk-
kan bahwa dengan menggunakan strategi yang tepat, mereka dapat memanfaatkan 
sumber daya yang ada secara lebih efisien – sumber daya yang semakin langka dan 
sebagian besar tidak dapat terbarukan – dan menggantikannya dengan sumber daya 
yang dapat terbarukan, sekaligus juga mengurangi polusi dan sampah yang dihasil-
kan oleh kegiatan tersebut. Cara yang lebih efisien ini, meningkatkan kualitas hidup 
penghuni kotanya, memperkuat daya saing perekonomian kotanya, meningkatkan 
kapasitas fiskal kotanya, serta menciptakan budaya berkelanjutan (culture of sustain-
ability). Banyak pula program dan kegiatan yang diciptakan kota-kota kreatif ini men-
guntungkan serta memihak kepada penduduk miskin perkotaan. Program dan kegiatan 
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seperti inilah yang hendak ditularkan oleh kota-kota besar di Negara maju dan Negara 
berkembang kepada kota-kota besar lainnya ,melalui inisiatip eco2city World Bank, dan 
program-program lainnya dari lembaga-lembaga dunia seperti UN Habitat, C40, Clin-
ton Climate Initiative dll.

 Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk menghadiri seminar dan loka-
karya internasional Climate Dialog yang diprakarsai bersama oleh C40, Clinton Climate 
Initiative (CCI), dan Pemerintah Kota Hong Kong  Special Administration Region (SAR). 
Lokakarya ini membahas dampak pemanasan global serta berbagai pengalaman ko-
ta-kota besar di dunia, utamanya para anggota C40 dalam mewujudkan visi kota be-
bas karbon (Low Carbon Cities for High Quality Living). Berbagai kota besar di Negara 
berkembang dan Negara maju saling berbagi pengalaman dalam mengatasi dan men-
gantisipasi dampak pemanasan global dan emisi gas rumah kaca yang saat ini sedang 
mewabah di segala penjuru dunia. Dari berbagai paparan yang disampaikan oleh kota-
kota ini, paparan kota Hong Kong menarik perhatian saya karena pengalaman serta 
contoh-contoh yang diberikan sangat relevan dengan keadaan yang kita hadapi di Ja-
karta saat ini. Pengalaman mereka sangat menarik untuk dipelajari dan dicontoh oleh 
DKI Jakarta.

Hong Kong: Membangun kota hemat energi

Hong Kong adalah kota dagang dan pusat keuangan dan perekonomian di Asia Timur 
dan dunia. Daya tariknya serta lokasinya yang strategis berdampingan dengan Negara 
berpenduduk terbesar di dunia, Republik Rakyat Tiongkok, mengakibatkan kota ini 
menjadi tujuan para pencari kerja. Tingkat urbanisasi di kota ini adalah salah satu yang 
tertinggi di dunia. Akibatnya, masalah pasokan rumah tinggal, kepadatan bangunan 
tinggi, transportasi, kemacetan lalu lintas, banjir dan poluisi udara, adalah sebagian 
masalah yang dihadapi kota ini. Sama dengan Jakarta, Hongkong juga dihantui masalah 
banjir dan emisi gas rumah kaca yang semakin tahun semakin parah. Menurut Donald 
Tsang, Chief Executive Hong Kong Special Administration Region (SAR), kota-kota besar 
seperti Hongkong yang dipadati bangunan tinggi,  mengeluarkan 70% emisi gas rumah 
kaca yang dipancarkan di bumi ini. Hal ini disebabkan karena bangunan adalah penggu-
na energi terbesar, yang digunakan untuk pemanas, ventilasi, pendingin udara (HVAC), 
alat pengangkutan dalam gedung seperti lift dan escalator, dan penerangan buatan. 
Sebagian energi yang digunakan berasal dari listrik yang juga diproduksi menggunakan 
sumber energi fossil yang tidak terbarukan.

 Karena pasokan lahan yang semakin terbatas, urbanisasi yang tak terbendung ser-
ta peran ekonominya yang dominan, pertumbuhan  Hong Kong semakin tak dapat 
dibendung. Hong Kong dibangun diatas tanah karang yang berbukit bukit, yang paso-
kan lahannya semakin langka saja. Akibatnya Hong Kong SAR dan pengembang swasta 
mengalihkan perhatian mereka ke laut yang masih terbuka, membangun kawasan per-
mukiman dan perdagangan di atas tanah reklamasi. Lebih dari 7 juta penduduk bermu-
kim diatas lahan reklamasi dan areal sepanjang pesisir pantai Hong Kong. Akibatnya 
keseimbangan ekologi di Hong Kong terganggu, siklus hidrologi terganggu, sehingga 
pada saat hujan besar dan badai terjadi – hal yang semakin sering terjadi di Hong Kong 
– banjir besar tak terhindari melanda kawasan ini. Fenomena yang tidak asing bagi 
kita penghuni Jakarta. Perencana kota Hong Kong mencari penyelesaian masalah banjir 
dengan solusi teknis seperti melebarkan sungai Shenzhen dan Kam Tin yang menga-
lir di teritori baru dan membangun pembuangan air limbah bawah tanah. Akibatnya 
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sekarang ini hampir mustahil mendapatkan aliran sungai yang alami di Hong 
Kong, hampir semua sungai dan anak sungai diubah menjadi kanal-kanal bua-
tan yang mengancam ekologi kawasan rawa-rawa, merusak habitat burung-
burung , dan memunahkan beberapa spesis ikan langka.

Masalah siklus hidrologi yang terganggu, banjir, kemacetan lalu lintas, pem-
borosan energi fossil yang tidak terbarukan, akhirnya berujung ke perubahan 
iklim dan pemanasan global. Kota-kota besar di dunia, cepat atau lambat akan 
mengalami permasalahan ini, yang kalau tidak segera diintervensi akan meng-
hancurkan kota–kota tersebut.  Celakanya lagi permasalahan ini justru lebih 
banyak terjadi di kota-kota besar di Negara berekembang, yang secara faktual 
sangat rendah daya saing kotanya, minim potensinya, dan rendah kapasitas 
SDM pengelola kotanya. Beruntung sekali Hong Kong memiliki SDM pengelola 
kota yang inovatif, kreatif dan berkualitas. Disamping memanfaatkan kedeka-
tan fisiknya dengan main land China, sehingga masalah kelangkaan pasokan ta-
nah untuk pembangunan perumahan sebagian dapat diatasi, Hong Kong juga 
banyak memanfaatkan kemajuan teknologi serta potensi ekonomi masyarakat. 
Khusus untuk mengatasi masalah pemanasan global dan emisi gas rumah kaca, 
sebagaimana dinyatakan dalam penelitian sebelumnya, polusi di Hong Kong 
sebagian besar berasal dari emisi gas CO2 dan CH4 (metana) dan CFC yang 
berasal dari bangunan. Sektor transportasi tidak terlalu besar kontribusi emisi 
gas rumah kacanya disebabkan system transportasi massal di Hong Kong ini 
sudah berjalan dengan baik. Sebagian besar penduduk Hong Kong melakukan 
aktivitas perjalanan sehari-hari menggunakan jasa transportasi umum. 

Hong Kong dipagi hari 
yang cerah diselimuti oleh 
SMOG, kabut polusi akibat 
emisi gas rumah kaca.
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Ada dua kebijakan berkaitan dengan pemanasan global dan emisi gas rumah 
kaca yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah kota Hong Kong (SAR), 
yaitu program retrofitting bangunan; dan sosialisasi dan menggalakkan peng-
gunaan kendaraan bermotor yang menggunakan tenaga listrik. Retrofitting 
bangunan untuk bangunan lama merupakan beban yang cukup memberatkan 
bagi pemilik bangunan. Semakin tua bangunan akan semakin tidak efisien peng-
gunaan energi yang dimanfaatkan untuk HVAC, penerangan, lift, escalator dsb. 
Adalah menjadi tugas pemerintah kota untuk memberikan insentif kepada para 
pemilik bangunan untuk mau berpartisipasi dalam program retrofitting bangu-
nan ini. Tidak selesai sampai disini, pemerintah kota juga mengajak swasta dan 
lembaga keuangan untuk berpartisipasi dan membantu pemilik bangunan agar 
dapat membiayai proyek retrofitting bangunannya. Berbagai skema kerjasama 
dan bantuan ditawarkan, sehingga menarik bagi pemilik bangunan untuk ber-
partisipasi.

Kebijakan selanjutnya adalah menekan sebanyak mungkin penggunaan bahan 
bakar fossil yang tak terbarukan serendah mungkin. Mobil-mobil pribadi dan 
angkutan umum diupayakan agar sedapat mungkin sudah menggunakan energi 
listrik. Untuk mempersiapkan ini, pemerintah kota Hong Kong sudah memikir-
kan penyediaan stasiun pengisian ulang listrik. Produsen mobil seperti Toyota, 
Nissan, Mercedes dsb, sudah mulai memperkenalkan mobil-mobil produksi 
terbarunya yang menggunakan bahan bakar hybrid ataupun listrik. Walaupun 
produksi saat ini masih boleh dikatakan sangat rendah, akan tetapi ramalan 5 
sampai 10 tahun mendatang cukup menjanjikan, sementara itu harga mobil 
listrik juga akan semakin terjangkau. Kendaraan angkutan umum sudah mulai 
menggunakan listrik, bus-bus listrik sudah mulai diproduksi, bahkan produsen 
mobil Korea juga sudah memproduksi bus 
listrik yang direncanakan 
sudah operasionasl akhir 
tahun ini di Seoul.

Disamping dua kebijakan 
berkaitan dengan retrofit-
ting bangunan lama dan 
baru, serta penggunaan 
kendaraan listrik, Hong 
Kong juga sudah memikir-
kan untuk memproduksi en-
ergi  listrik yang ramah ling-
kungan, artinya listrik yang 
dikonsumsi di Hong Kong su-
dah diproduksi dalam proses 
yang ramah lingkungan dan 
tidak mengeluarkan emisi gas 
rumah kaca. Listrik di Hong 
Kong tidak lagi diproduksi dari 
bahan baku tradisional seperti b a t u 
bara, diesel, atau gas bumi. Akan tetapi diproduksi menggunakan proses 
ramah lingkungan yang berasal dari tenaga air atau tenaga nuklir. Walaupun 
penggunaan bahan baku nuklir ini masih menimbulkan pro dan kontra, akan 
tetapi sudah jelas bahwa pemerintah kota Hong Kong SAR sudah berkomitmen 

Green building yang 
menyediakan roof garden 
menjadi area favorit bagi 

para TKW dari Filipina 
dan Indonesia di Hong 

(photo courtesy of Khairul Mahadi)
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untuk menggunkan energi yang dihasilkan dari produksi yang ramah lingkungan dan 
tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca.

Untuk lebih merangsang penduduk Hong Kong agar menggunakan kendaraan angku-
tan  umum, MTR, maskapai yang menyediakan layanan angkutan transit massal juga 
berupaya untuk menyediakan fasilitas kebutuhan hidup lainnya yang dapat memberi-
kan kenyamanan maksimal kepada pengguna jasa MTR. Stasiun MTR dibuat senyaman 
mungkin dan dilengkapi dengan berbagai kenyamanan yang membuat penumpang 
betah dan tidak perlu berjalan jauh untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Disamp-
ing itu MTR sendiri juga terus menerus mencari terobosan untuk menutup biaya op-
erasional, dengan cara mengembangkan stasiun menjadi kawasan multi peruntukan 
yang dikerjasamakan dengan pengembang swasta.  Manajemen asset dan fasilitas 
stasiun MTR menjadi aspek penting yang digunakan untuk memberikan keuntungan 
finansial kepada perusahaan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya.

Pedestrian di Hong Kong juga sangat dimanjakan, koridor pejalan kaki dibuat nya-
man, beratap dan menghubungkan antara bangunan satu dengan yang lain, menyatu 
dengan jembatan penyebrangan yang dibuat di atas jalan maupun di bawah tanah. 
Berjalan kaki di Hong Kong menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, me-
nyehatkan dan jauh dari kekuatiran akan ditabrak mobil atau kendaraan bermotor 
lainnya. Fasilitas yang sama juga diberikan bagi pengendara sepeda. Adalah peman-
dangan yang lumrah dijumpai di Hong Kong, masyarakat berolah raga Tai Chi di kori-
dor-koridor pedestrian yang menghubungkan gedung satu dengan yang lain. Kadang-
kadang koridor pedestrian ini juga dilengkapi dengan ban berjalan.

Jakarta: Menuju kota hemat energi dan rendah emisi

Menurut data dari hasil kajian BPLHD Jakarta (Badan Pengelola Lingkungan Hidup 
Daerah), penyebab paling signifikan dari polusi udara dan emisi GRK di Jakarta 
adalah kendaraan bermotor yang menyumbang andil sebesar  46,5%, sektor energi 
(pembangkit listrik dsb) sebesar 35%, sektor rumah tangga menyumbang sekitar 
3,5%, sektor industri sebesar 8,4% dan dari persampahan sebanyak 6,6%.  Kenyataan 
ini menunjukkan bahwa  transportasi adalah penyumbang terbesar buruknya kualitas 
udara di Jakarta. Hal ini berkorelasi langsung dengan perbandingan antara jumlah 
kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan luas wilayah DKI Jakarta. Menurut data 
dari Kepolisian, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di DKI Jakarta (tidak 
termasuk kendaraan milik TNI dan Polri) pada bulan Juni 2009 adalah 9.993.867 
kendaraan, sedangkan jumlah penduduk DKI Jakarta pada bulan Maret 2009 
adalah 8.513.385 jiwa. Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah 
kendaraan bermotor di DKI Jakarta melebihi jumlah penduduknya. Disamping itu 
tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sangat tinggi, mencapai 
10,9% pertahunnya. Pertumbuhan yang sangat tinggi ini tidak diimbangi dengan 
pertambahan prasarana jalan, akibatnya kemacetan di jalan-jalan di Jakarta akan 
semakin parah setiap tahunnya. Kemacetan di jalan-jalan tersebut seyogyanya dapat 
dikurangi apabila pemerintah provinsi dapat menyediakan sarana angkutan umum 
yang memadai dan nyaman digunakan seperti di kota-kota lain di Negara tetangga. 
Saat ini angkutan umum di Jakarta masih belum mencukupi permintaan, dan angkutan 
umum yang tersedia belum dapat menampung jumlah pengguna yang bertambah 
setiap tahunnya. Bus TransJakarta yang dianggap sukses itu juga belum dapat secara 
signifikan mengurangi jumlah pemakai kendaraan pribadi.

(photo courtesy of Khairul Mahadi)

(photo courtesy of Khairul Mahadi)

(photo courtesy of Khairul Mahadi)
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(photo courtesy of Khairul Mahadi)

(photo courtesy of Khairul Mahadi)

(photo courtesy of Khairul Mahadi)

Tram listrik adalah angkutan 
umum yang sangat nyaman 
digunakan bagi penduduk Hong 

Bus ramah lingkungan yang 
menggunakan tenaga listrik

Jembatan penyebrangan di Hong 
Kong menghubungkan gedung satu 
dengan lainnya, sangat nyaman bagi 
pejalan kaki
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Penyebab lain dari meningkatnya polusi di Jakarta adalah kurangnya ruang terbuka hijau 
(RTH). RTH adalah ruang terbuka atau open spaces di dalam wilayah kota yang diisi dengan 
taman, pohon-pohon, tanaman dan vegetasi yang berfungsi sebagai paru-paru kota, 
sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara, pengatur iklim mikro, peneduh kota, penghasil 
oksigen, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta 
menahan angin. Kurangnya RTH di dalam kota mengakibatkan kurangnya kemampuan 
ekosistem kota untuk menyerap polusi. Idealnya, kita membutuhkan sekitar 30% lahan di 
Jakarta sebagai RTH, akan tetapi kiranya angka 30% yang ditetapkan oleh UU no 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang ini bukanlah angka yang realistis untuk Jakarta. Saat ini 
RTH di Jakarta baru mencapai angka 9%, sedangkan target rencana tahun 2010 ini baru 
mencapai 13,94%. Sempitnya lahan yang tersedia serta tidak dimanfaatkannya RTH yang 
ada secara optimal mengakibatkan kualitas udara di Jakarta semakin memburuk.

Untuk menghilangkan citra negatif Jakarta sebagai kota polusi, sudah semestinya 
apabila masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta perlu menetapkan dan melaksanakan 
langkah-langkah perbaikan yang tepat. Langkah-langkah yang tidak tepat atau tidak 
sesuai dengan aspirasi masyarakat perlu diidentifikasi dan kemudian dihindari untuk 
mencegah resistensi (perlawanan) dari masyarakat agar upaya perbaikan yang ditempuh 
tidak menjadi kontraproduktif. Sudah cukup banyak peraturan dan perundang-undangan 
yang dikeluarkan pemerintah Pusat dan Daerah. Sudah saatnya kini Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih nyata untuk  menurunkan emisi gas 
rumah kaca dan mengurangi polusi udara di Jakarta. Apa yang telah dilakukan Hong Kong 
mungkin dapat dijadikan contoh. Program retrofitting bangunan dapat mengurangi emisi 
gas rumah kaca secara cukup signifikan. Demikian juga halnya dengan pengembangan 
pelayanan bus TransJakarta sehingga dapat melayani bagian kota yang lebih luas, bahkan 
sampai ke kawasan Jabodetabek. Penyempurnaan pelayanan transportasi kota yang 
komprehensif, sehingga meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum, dapat secara 
signifikan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan, dan akhirnya menurunkan 
jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. 

Saat ini berbagai upaya program mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca telah dilakukan oleh Pemprov DKI, akan tetapi program-program tersebut masih 
sangat kecil, tidak efisien, sporadis, serta tidak terpadu. Program seperti car free day, 
bike to work, kontrol emisi kendaraan, konversi penggunaan minyak tanah ke LPG, sudah 
cukup bagus akan tetapi hasilnya tidak signifikan dalam mengurang emisi gas rumah 
kaca yang ada sekarang. Pemerintah Provinsi harus bisa lebih agresif mencari terobosan-
terobosan baru dalam menggalakkan program retrofitting bangunan. Merencanakan dan 
membangun green building tidak hanya sebatas pada gedung gedung publik, akan tetapi 
juga semua bangunan milik swasta. Kerjasama dengan swasta seperti yang dilakukan 
Pemerintah Kota Hong Kong dapat ditiru. Pemerintah Provinsi perlu memperbaiki 
sektor transportasi dan fasilitas angkutan umum sehingga para pengguna kendaraan 
pribadi tidak akan segan-segan untuk beralih ke kendaraan umum.  Keterpaduan sistem 
transportasi perkotaan antara  TransJakarta Busway, KRL Jabodetabek dan MRT Jakarta 
(yang masih rencana) perlu direncanakan dan disinergikan. Keterlibatan Pemerintah Pusat, 
dan Pemerintah Daerah lainnya di Jabodetabek perlu mendapatkan perhatian khusus. 
Untuk itu peran Pemerintah Pusat sebagai koordinator sistem transportasi perkotaan 
di Jabodetabek sangat diharapkan. Pengalihan energi transportasi umum kepada 
penggunaan energi  listrik sudah perlu dipikirkan. Untuk itu sarana dan prasarananya 
sudah harus direncanakan dan dipersiapkan dari sekarang.

ruang utama
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Pelaksanaan dan penegakan hukum memegang peran yang sangat krusial dalam mencegah laju polusi, 
tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Fakta membuktikan bahwa ketidaktegasan 
dalam pelaksanaan hukum menyumbang andil cukup signifikan dalam peningkatan polusi di Indonesia. 
Sebagai contoh, UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberlakukan 
kewajiban uji emisi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang 
batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Akan tetapi dalam kenyataannya, sering sekali kita lihat masih 
banyak kendaraan bermotor di Jakarta yang bebas berlalu lalang di jalan umum dengan mengeluarkan asap 
hitam pekat dan suara yang memekakkan telinga. Kesadaran masyarakat dan disiplin pengusaha angkutan 
dan pengguna jalan di Jakarta masih perlu ditingkatkan.

Upaya untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca membutuhkan keterlibatan seluruh 
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kebijakan apapun tentu tidak akan 
mendatangkan hasil maksimal apabila hanya mengandalkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Provinsi. Sebagai contoh, aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mencegah polusi tidak 
akan banyak berarti tanpa kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan sinergi 
antara Pemerintah dan masyarakat dalam perbaikan lingkungan juga perlu digalakkan. Pada dasarnya, 
banyak warga Jakarta yang telah memahami persoalan kota mereka dan telah berinisiatif untuk ikut 
memperbaikinya. Gerakan “bike to work” (bersepeda ke tempat kerja), “car pooling” (sharing mobil 
dengan teman sekantor menuju tempat kerja), adalah contoh bentuk kepedulian warga Jakarta untuk 
mengurangi emisi kendaraan bermotor. Kepedulian dan partisipasi warga perlu terus dijaga sebagai aset 
penting dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan. Adalah cita-cita kita semua untuk dapat mewujudkan 
impian kota Jakarta yang hemat energi dan rendah emisi.

***

Pemandangan di bunderan HI pada hari Minggu bebas kendaraan
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Penulis merupakan alumni Arsitektur ITB, pernah mengabdi selama 30 tahun di PemProv DKI Jakarta, dan saat ini bekerja 
sbg direktur di PT JIExpo, perusahaan pengelola venues yg bergerak di bidang MICE.
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ruang lukis

Perahu di Kampung Luar Batang (oil on canvas, 60x100cm). 
------- 
Kita sering lupa bahwa Jakarta pernah memiliki waterfront-city yang dinamis. Sisa-
sisanya masih dapat kita jumpai sekarang walaupun kondisinya agak memprihatinkan.  
Tengok saja pemandangan di Kampung Luar Batang, yang terletak di Kelurahan 
Penjaringan di sebelah barat Pelabuhan Sunda Kelapa.  Kampung itu boleh dikata 
sebagai permukiman waterfront yang tertua di Jakarta.

Di abad ke-17 permukiman di muara Sungai Ciliwung ini merupakan tempat 
persinggahan sementara awak pribumi, yaitu tukang atau kuli, yang bekerja di perahu 
yang akan masuk ke pelabuhan Batavia, yang sekarang menjadi Pelabuhan Sunda 
Kelapa.  Awak pribumi itu seringkali terpaksa harus menunggu di luar pos pemeriksaan 
VOC yang ditandai oleh Batang (kayu) yang merintangi alur pelabuhan.  Lambat laut 
mereka bermukim di sana, akhirnya dinamakanlah itu Kampung Luar Batang.

Sejak dahulu permukiman ini selalu padat dan kumuh, tetapi selalu saja menarik 
pendatang dari berbagai daerah.  Ada kehidupan yang dinamis di sana.  Sebagian 
diantara mereka ada yang mempertahankan hidupnya sebagai penyedia jasa 
transportasi lokal yang khas waterfront-city, yaitu sebagai tukang perahu.  Keberadaan 
perahu-perahu di Kampung Luar Batang itu sampai kini masih bisa dilihat, dan masih 
berfungsi sebagai taksi air atau becak air yang setia melayani penduduk lokal.  

Lukisan ini ingin merekam adanya si perahu-perahu itu.  Mengapa?  Karena ini 
pemandangan yang kian langka di Jakarta..... barangkali sebentar lagi punah tergusur 
jaman.

ruang ini merupakan kumpulan lukisan Agus Prabowo. Sentuhan kuas di atas kanvas sebagai sebuah lukisan 
akan memberikan cara pandang yang unik terhadap nilai kehidupan. Empat lukisan Agus Prabowo memotret 
satu sisi kehidupan kota metropolitan Jakarta yang terabaikan.

Jakar ta, melalui lukisan Agus Prabowo
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Pelabuhan Sunda Kelapa (oil on canvas, 80x110cm) 
-------------- 

Sunda Kelapa yang terletak di muara Sungai Ciliwung, Jakarta Utara, adalah pelabuhan 
yang pernah berjaya di jaman VOC dahulu.  Kini, ia memang tidak lagi menjadi pelabuhan 

terpenting bahkan tidak memiliki sertifikat “International Ship and Port Security”..... tetapi 
bagaimanapun juga ia masih hidup dan tetap istimewa.

Ada pemandangan indah di sana, karena sehari-hari disandari puluhan kapal layar motor 
bergaya Pinisi yang gagah berderet dan siap bekerja keras.  Jangan pernah lupa, Pinisi lahir 

dari kriya budaya dan keterampilan suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, maha karya 
bangsa sendiri.  Bolehlah dikatakan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa adalah “museum hidup” 

tentang Pinisi.

Ada denyut ekonomi di sana, karena sehari-hari dipenuhi dengan bongkar muat berbagai 
komoditas yang diantarpulaukan, mulai dari barang kelontong, sembako, tekstil, sampai ke 

semen, besi beton, kayu gergajian, dan lainnya. Lokasinya juga sangat strategis karena 
berdekatan dengan beberapa pusat perdagangan di Jakarta seperti Glodok, Pasar Pagi, 

Mangga Dua, dan lainnya.

Ada jejak sejarah di sana, karena sehari-hari banyak dikunjungi wisatawan yang gandrung 
atas peninggalan para pendahulu kita. Selain menikmati suasana pelabuhan, di sekitarnya 

ada Museum Bahari, bekas gudang dan galangan kapal VOC, masjid Kampung Luar Batang, 
dan lainnya.

Lukisan ini dibuat untuk mengundang kita semua agar mau berkunjung, mengenang, dan 
mencintai Pelabuhan Sunda Kelapa itu….
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Polusi Udara (oil on canvas, 70x90cm). 
------- 
Laju urbanisasi yang tinggi, motorisasi yang tidak terkendali dan 
industrialisasi yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan 
polusi udara yang serius di kota besar seperti Jakarta.

Di dalam udara kotor terdapat partikulat PM10, karbon monoksida 
(CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida 
(SO2), volatile organic compounds (VOCs), bahkan Timbel (Pb), 
yang semuanya menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, dan 
ancaman ini semakin serius manakala menerjang anak-anak kita 
yang seharusnya menghirup udara segar.

Lukisan ini mengajak kita mawas diri, setidaknya agar kita tidak 
menjadi bagian yang ikut mengotori udara.....

ruang lukis
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Dr. Agus Prabowo, yang oleh teman-temannya biasa dipanggil Uwo, lahir di Yogyakarta tahun 1958, dan besar 
di Bandung.  Masuk ITB tahun 1977, memilih Jurusan Arsitektur, lulus tahun 1984, kemudian bekerja sebagai 
birokrat karier, antara lain di BPPT, BAPPENAS, dan sekarang bertugas sebagai salah satu Deputi di LKPP (Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Gelar doktornya diperoleh pada tahun 1996 dari Hokkaido 
University di Sapporo - Jepang dalam bidang Urban and Regional Planning khususnya Urban Redevelopment.  Ia 
juga salah satu alumnus terbaik Pendidikan Lemhannas RI tahun 2007.

Di sela-sela kesibukan kerjanya, apabila ada waktu dan mood, ia menekuni salah satu hobby-nya, melukis.  Sejak 
tahun 2002 lalu bergabung dengan ARPEL 21 yaitu kelompok “arsitek pelukis dua jiwa jadi satu” yang dimotori 
oleh beberapa arsitek senior lulusan ITB yang juga punya hobby melukis.  

Medium kesukaannya adalah cat minyak di atas canvas dengan obyek lukisan yang beragam tapi umumnya berupa urbanscape dari tempat-
tempat menarik yang pernah dikunjunginya.  Sampai sekarang hasil lukisannya ada sekitar 20 buah, antara lain dikoleksi oleh Sri Mulyani 
Indrawati dan Kwik Kian Gie. Sebagian karyanya juga pernah diikutsertakan dalam lima kali pameran bersama kelompok ARPEL di Jakarta dan 
Bandung. Baginya, melukis adalah “obat stress” yang produktif......
Kontak: prabowo2009@gmail.com; prabowo@lkpp.go.id; prabowo@bappenas.go.id

Akar Bakau (oil on canvas, 70x80cm).

-------

Hutan bakau (mangrove) adalah vegetasi hutan pantai yang hanya dapat tumbuh di daerah tropis, seperti Indonesia.  

Secara ekologi, ia berfungsi sebagai tempat pemijahan (spawning ground) dan tempat pembesaran (nursery ground) untuk 
berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan, dan spesies lainnya. Ia merupakan habitat burung, reptilia, mamalia, dan jenis 
kehidupan lainnya, sehingga menjamin keanekaragaman hayati (biodiversity) dan plasma nutfah (genetic pool) sebagai sistem 
penunjang kehidupan secara luas. Ia juga melindungi daratan dari gerusan ombak, tsunami, angin topan, dan interusi air laut.

Dahulu....hutan bakau semacam itu tumbuh subur di pesisir Teluk Jakarta, mulai dari Dadap dan Kamal Muara di barat, Kapuk 
Muara, Pluit, Ancol, sampai Cilincing dan Marunda di timur.

Sayangnya, luas hutan bakau cenderung menyusut dari waktu ke waktu.  Jadi, kalau masih ada akar bakau yang terlihat tumbuh 
ia sangatlah membesarkan hati…. seperti yang ingin disampaikan dalam lukisan ini.

...



JAKARTA – mana pantaimu? 
Oleh: Rossie Indira

“Indonesia beribu kota di Jakarta, terletak di pantai utara Jawa bagian Barat” (Dikutip dari 
Website Resmi Pariwisata Republik Indonesia)

Sebagai warga kota Jakarta, saya sering lupa kalau kota ini terletak di pinggir pantai. Hanya kalau 
saya terjebak di kemacetan di jalan tol lingkar dalam ke/dari arah bandara, barulah saya bisa 
memandang di kejauhan dengan terhalang berbagai gedung tinggi, lautan yang rasanya sudah 
tidak berwarna biru lagi

Di dalam buku ‘Surat Dari Bude Ocie’, 
tiga ibukota negara yang saya kunjungi 
terletak di pinggir pantai juga, yaitu kota 
Lima, Buenos Aires dan Montevideo. 
Di ketiga kota tersebut, mau tidak 
mau kita merasakan berada di kota 
di pinggir pantai. Selalu ada fasilitas 
publik di pinggir pantai/laut dimana 
penduduk setempat datang untuk 
menikmati pemandangan ke lautan, 
atau berjalan-jalan di pinggir pantainya, 
atau bercengkerama di ‘malecón’nya. 
Dan kalau kita tidak punya waktu 
untuk hal-hal tersebut, kita tetap bisa 
menikmati pandangan bebas ke lautan 
dan menghirup udara dari laut.

Kata malecón mungkin kurang 
popular disini namun banyak 
digunakan di negara-negara 
yang berbahasa Spanyol. 
Mungkin asalnya dari nama 
‘Malecón’ yang merupakan suatu 
esplanade/lapangan terbuka, 
jalan dan dinding pantai yang 
membentang 8 km sepanjang 
pantai di kota Havana, Kuba. Ya, 
8 km ruang publik yang dapat 
digunakan penduduk Havana 
untuk berkumpul, bersantai, 
bercengkerama, menyendiri 
ketika patah hati atau berduaan 
menikmati indahnya matahari 
terbenam.

Rasanya iri sekali dengan adanya 
fasilitas seperti ini? Sebagian dari 

kita mungkin akan berargumen bahwa hal ini bisa dilakukan di negara komunis Kuba dengan 
kekuasaan sentralnya, namun sebenarnya bahkan di negara-negara kapitalis juga disediakan 
fasilitas publik semacam ini dengan cuma-cuma. Di benua tetangga kita Australia, tempat-tempat 
di pinggir lautnya sangat mengesankan. Di kota Sydney pinggir laut adalah prime location tapi 
tetap yang penting semua orang masih bisa menikmatinya. Begitu besar dan lebar tempat yang 
disediakan untuk orang-orang berlalu-lalang, berkumpul, nongkrong, minum kopi atau makan. Di 

ruang perjalanan
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Sudah bayarpun di Ancol, 
ini yang didapat

Parque del Amor di kota Lima (photo by Rossie)
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kota Cairns bahkan lebih mengesankan dengan adanya mud pool (buat mereka yang hanya ingin 
bermain basah-basahan saja tanpa harus berenang) lengkap dengan air muncratnya, serta kolam 
renang gratis untuk siapapun yang ingin berenang dengan fasilitas sekelas dihotel bintang lima, 
yang terletak di pinggir pantai. Tentu saja semua ini dilengkapi dengan tempat pejalan kaki (baik 
yang paved atau yang berupa boardwalk) yang panjangnya entah berapa kilometer. 

Sebenarnya kalau kita mau membandingkan, tidak 
usah jauh-jauh deh, yuk kita bandingkan dengan 
di negara-negara tetangga sesama anggota 
ASEAN. Negara paling dekat, Singapura, selalu 
berusaha memanfaatkan areal yang berbatasan 
dengan air dengan diberikan tempat-tempat 
untuk pejalan kaki, jogging, makan, dll, baik yang 
di pinggir pantai ataupun di pinggir sungai. 

Di kota Manila juga begitu. Selain ada Yacht club 
(untuk mereka yang punya perahu-perahu pribadi), marina (untuk kapal-kapal 
penumpang), mereka juga punya tempat pejalan kaki yang lebar untuk semua orang yang ingin 
menikmati indahnya pemandangan laut. Tempat pejalan kaki ini di akhir minggu akan berubah 
menjadi tempat-tempat pertunjukan, mulai dari live bands sampai kick boxing ada disana. Restoran-
restoran menyediakan tempat makan untuk mereka yang mau makan, dan yang tidak mau atau 
tidak mampu makan disana, mereka tetap bisa menikmati pertunjukan yang ada. Senang ya punya 
tempat yang egaliter seperti ini?

Boardwalk di Cairns

Kolam renang publik di 
pinggir laut di Cairns 

Mud pool, swimming pool, the ocean, Cairns 
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Manila bay walkways
Manila bay walkways

(photo by Rossie)

(photo by Rossie)
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Di Thailand, sangat banyak kota-kota 
pinggir pantai yang bisa dinikmati oleh 
siapa saja. Dari perjalanan saya hampir 
ke seluruh penjuru Thailand, fasilitas 
publik di pinggir pantai ini mereka 
kelola dengan baik. Pemerintah 
Thailand tahu benar bahwa hal ini 
sangat penting, bukan hanya untuk 
penduduk Thailand tapi juga untuk 
menarik turis datang kesana. Dengan 
jumlah penduduk hanya 66 juta jiwa, 
mereka bisa menarik hampir 15 juta 
turis setiap tahunnya. Bandingkan 
dengan Indonesia dengan penduduk 
lebih dari 240 juta orang hanya bisa 
menarik kurang dari 7 juta turis setiap 
tahunnya. Belum lagi mereka yang 
akhirnya tinggal di Thailand. Hampir di 

seluruh penjuru Thailand kita akan bertemu dengan orang ‘non Thai’, bahkan di pelosok-pelosok.

Pemerintah Malaysia juga menyadari hal ini. Kota-kota di Malaysia yang terletak di pinggir pantai 
juga memiliki tempat berkumpul di pinggir laut yang bebas untuk publik. Penang, misalnya, selain 
punya Georgetown yang masuk daftar Warisan Budaya Dunia di UNESCO, juga mempunyai tempat 
pejalan kaki berkilo meter panjangnya. 

Papua New Guinea dengan pendapatan perkapita lebih rendah dari Indonesia, lebih miskin dari 
kita, pun mempunyai tempat di pinggir pantai yang indah dan bebas untuk umum. Pantai Ela masih 
dikenang orang yang sudah pernah pergi kesana ataupun tinggal disana sebagai pantai yang indah 
dan egaliter. Bahkan mereka menyediakan tempat bermain anak di pinggir pantai tersebut. 

Lalu mengapa kota kita Jakarta tidak pernah dikenal orang sebagai kota di pinggir pantai dengan 
pantai yang indah, hutan mangrove yang menakjubkan dan pemandangan ke laut yang patut 
dikenang? Kondisi hutan mangrove di pantai Jakarta sangat menyedihkan. Memang sekarang hutan 
mangrove ini menjadi kawasan yang dilindungi, namun sebagian besar sudah dihancurkan oleh 
pembangunan perumahan-perumahan mewah yang sempat menjadi perbincangan dan perdebatan 
hebat, namun pengembang tidak peduli dan tetap lanjut dengan proyeknya. Saya punya hipotesa 
yang mungkin kurang enak didengar oleh teman-teman yang berkecimpung di tata kota DKI. 
Menurut saya, pemicunya adalah pembangunan kawasan wisata Ancol di masa pemerintahan bang 
Ali. Dengan diberikannya konsesi Ancol kepada PT. Pembangunan Jaya dimasa itu, ternyata diikuti 
dengan pembangun-pembangun lain untuk juga meminta konsesi yang sama. Memang bukan untuk 
kawasan wisata, tapi untuk kawasan hunian yang pada akhirnya merajalela dan menghabiskan 

ruang perjalanan

Pantai di Thailand

Pantai di Port Moresby
Tempat bermain anak-anak 
di pantai di Port Moresby

(photo by Andre Vltchek) (photo by Andre Vltchek)

(photo by Rossie)
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hampir semua tempat di kota Jakarta yang berbatasan dengan laut. Akibatnya, sekarang ini 
penduduk Jakarta tidak bisa menikmati pantai dan pemandangan laut dengan bebas. Penduduk 
Jakarta yang punya hunian di kompleks-kompleks perumahan di pinggir pantai itu tentu punya 
akses dan pemandangan ke laut, tapi penduduk lain tidak. Untuk bisa menikmati pantai di Ancol, 
atau menikmati boardwalk-nya, satu keluarga dengan dua anak harus membayar tiket masuk paling 
tidak Rp. 40.000,- (atau sudah setara dengan penghasilan minimum yang harus diperoleh untuk 
tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin di negeri ini). Berapa banyak penduduk yang bisa 
menyediakan uang sebesar itu hanya untuk menikmati pemandangan laut? Karena untuk menikmati 
wisata lainnya di dalam kawasan ini kita harus merogoh kocek semakin dalam. Hanya untuk jalan-
jalan di pantai atau boardwalk, penduduk Jakarta yang sebagian besar masih miskin masih harus 
bayar. Apakah penduduk Jakarta lebih kaya daripada penduduk Cairns atau Singapore?

Sedikit di luar Jakarta memang masih ada 
pantai yang bisa dikunjungi siapa saja, 
seperti misalnya pantai Tanjung Pasir. Namun 
pernahkah teman-teman pergi kesana di hari 
libur? Pantai itu penuh dengan pengunjung tapi 
kotor dan tidak nyaman sebagai tempat umum. 
Tentu saja untuk masuk ke kawasan pantai ini 
penduduk juga dipungut bayaran walaupun lebih 
rendah dari yang diminta oleh Ancol. Pantai ini 
juga digunakan untuk tempat latihan tentara 
dan tenda-tenda mereka menempati areal yang 
cukup luas disana.  Penuhnya pengunjung ini 
menunjukkan hausnya masyarakat akan tempat 
rekreasi pantai yang dekat dengan tempat tinggal 
mereka. Tidak perlu ke pantai Anyer atau Carita, 

tidak perlu bayar mahal ke kepulauan Seribu, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Gilis di Lombok sana. 
Namun hal ini tidak difasilitasi oleh pemerintah kota DKI Jakarta. 

Seharusnya sebagai kota di pinggir pantai, Jakarta  bisa melindungi habitat (ekosistem), menyediakan 
tempat terbuka untuk publik dan menjaga hak semua orang untuk mengaksesnya. Tentu saja lahan-
lahan yang dekat dengan pantai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, tapi seharusnya tetap 
dijaga bahwa akses ke pantai ini adalah hak bersama. Hak publik. Hak yang sudah dirampas dari 
penduduk Jakarta selama beberapa dekade terakhir ini. 

Tentu saja hipotesa yang saya sampaikan diatas bisa salah karena saya belum melakukan riset 
resmi. Saya bukan akademisi, hanyalah pengamat perkotaan di Indonesia maupun di negara lain 
yang sempat saya kunjungi. Namun sebagai penduduk Jakarta, saya hanya ingin menggelitik 
nurani teman-teman, terutama yang sudah berada di jajaran petinggi bidang penataan kota 
Jakarta, serta teman-teman yang masih 
berkecimpung di bidang pembangunan 
perkotaan, untuk memikirkan saudara-
saudara kita yang tidak mampu untuk pergi 
ke tempat lain hanya untuk menikmati 
pantai dan pemandangan lautan. Alangkah 
bahagianya kalau ada tempat seperti ini 
di pinggir pantai kota Jakarta yang bisa 
mempertemukan berbagai kalangan dan 
menikmati indahnya matahari terbenam 
bersama-sama. Siapa tahu dengan 
kebersamaan di pantai kita bisa bersama-
sama keluar dari kondisi kehancuran 
kota yang sudah diambang pintu ini.   
 
@Desember 2010

Latihan TNI di pantai 
Tanjung Pasir 

Matahari terbenam di 
kepulauan Seribu

(photo by Andre Vltchek)

(photo by Andre Vltchek)

(photo by Rossie)
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“… residential areas with restricted access in which 
normally public spaces are privatized. They are 
security developments with designated perimeters, 
usually walls or fences, and controlled entrances that 
are intended to prevent penetration by nonresidents… 
and they are found from the inner cities to the exurbs 

and from the richest neighbourhoods to the poorest” 
(Blakely, 1997a, p2).

Kantong Komunitas: 
Isolasi atau Solusi

oleh Ivan Nasution dan Anessa Hasibuan

ruang eksistensi
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1. Kantong komunitas dan lahirnya Manusia kapsul

Kantong Komunitas 
Lalu apakah itu kantong komunitas? Apa itu kantong dan apa itu 
komunitas? 

Agglomerasi penduduk di sebuah kawasan perumahan membentuk, 
terlepas dari ada atau tidaknya interaksi, sebuah komunitas. Komunitas 
dibalik pagar setinggi 2-3m, lengkap dengan pecahan beling atau 
kawat berduri, mereka seolah menutup diri, atau lebih tepat melarikan 
diri, dari lingkungan sekitar dan membuat kantong-kantong ‘aman’ 
ditengah-tengah struktur perkotaan.
 
Lalu apa penyebab (kita) mereka melarikan diri dari lingkungan sekitar, 
dari kota? Atau mengapa (kita) mereka dikantong-kantongkan?
 
Ledakan ekonomi pada awal tahun 1970, akibat suksesnya rezim 
Soeharto memupuk kapitalisme membuat sebagian lapisan masyarakat 
menikmati kemakmuran yang melimpah. Lahirlah strata sosial baru 
bernama Orang Kaya Baru (OKB) yang pula melahirkan tipologi 
rumah gedong yang untuk pertama kalinya rumah digunakan  untuk 
merepresentasikan status sosial 1.

Berita-berita kriminalitas yang ditayangkan oleh media, yang kurang 
objektif, bahkan tak jarang dipolitisasi, atas nama rating, membombardir 
masyarakat kita dan membuat sebuah atmosfir ketakutan yang luar biasa. 
Sebuah hyperrealitas, realita yang digambarkan secara berlebihan, lahir 
dan menggantikan realita yang sebenarnya. Kita semakin menjaga jarak 
dengan orang lain, kita semakin menutup diri, kita semakin kehilangan 
rasa simpati, kita semakin hilang harapan dengan masyarakat (society), 
dan yang ada hanyalah diri sendiri.

Manusia kapsul
Dalam kantong komunitas, kita dapat mengontrol tamu yang boleh 
masuk dan tidak, kita dapat dengan tenang membiarkan anak bersepeda 
tanpa ditemani, kita bisa menjauh dari suasana hiruk pikuk kota yang 
penuh polusi, kemiskinan dan kemacetan serta infra-realitas lainnya, 
kita bisa berjalan menikmati indahnya alam buatan di dalam kompleks, 
dan kita bisa menikmati fasilitas olahraga dan rekreasi kapan saja. Semua 
terjadi dalam sebuah benteng pertahanan yang kokoh.

Rumah gedong menjadi artefak 
menajamnya kesenjangan sosial 

pada lapisan masyarakat kita, 
yang mengawali lahirnya tipologi 
komunitas kantong di Indonesia. 

Lahirnya area konsentrasi 
perumahan gedong di suatu area 

yang mulai mengeksklusi sebagian 
lapisan masyarakat.

1 Iwan Sudrajat. Arsitektur 
Indonesia (1950-1990): Sebuah 

telaah historis singkat. Borneo 
publication, 2005. P viii.
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Kita manusia kapsul, yang hidup dalam kantong komunitas. Dengan 
pola hidup yang ter-kapsularisasi. Dengan kehidupan komuter yang 
monoton. Bepergian dari satu kapsul ke kapsul lain. Dari rumah kita 
di lingkungan kantong komunitas, dilengkapi dengan kamera cctv 
dan alarm serta pengkondisian udara, yang otonom dari lingkungan 
sekitar; ke dalam mobil SUV dengan penghawaan buatan dan terkunci 
rapat, menuju satu shopping mall ke shopping mall yang lain, dari kafe, 
hingga ke diskotik yang terputus dari dunia luar, ruangan kantor (lagi-
lagi) dengan penghawaan buatan dan kluster kubikal.

Ruang kota hanyalah koridor infrastruktur, hanya pipa-pipa saluran, 
hanya tempat transit yang cukup dilalui saja. Kehidupan kota hanya 
dipenuhi mobil-mobil berpolusi, kemacetan, serta kemiskinan dan 
kriminalitas yang juga merupakan ancaman bagi manusia kapsul.

2. Katalog Arsitektur tematik Indonesia

Ledakan ekonomi tahun 1970an dan Orang Kaya Baru (OKB) 
meninggalkan artefak berupa tipologi rumah gedong yang secara 
esensial berusaha mengekspresikan kekayaan dan status sosial mereka 
melalui desain rumah yang monumental dan eklektik. Elemen-
elemen desain dari arsitektur Yunani, Romawi dibongkar secara paksa 
dan disusun kembali dengan komposisi baru tanpa memperhatikan 
keteraturan (order), hirarki dan proporsi. Semua dipadu-padankan 
secara eklektik. Sejarah tereduksi menjadi sebuah langgam. 
 
Eklektik-isme ini bukan hanya terjadi pada ‘langgam’ arsitektur asing 
saja. Namun dipraktekan pula oleh rezim Soeharto, pada masa itu 
terjadi kerinduan yang luar biasa terhadap arsitektur tradisional kita, 
arsitektur nusantara, dibuatlah sebuah kebijakan bahwa kantor-kantor 
pemerintahan daerah perlu merepresentasikan daerah asal. Penggunaan 
elemen atap rumah tradisional pada kantor-kantor pemerintahan 
didaerah, yang merupakan interpretasi tradisional yang nostalgik 2.

Secara cepat, hype eklektik menyebar, penggunaan elemen arsitektur 
asing menjadi sebuah pernyataan dan penetapan sebuah kelas sosial 
baru, layaknya bourguise Eropa. Orang berlomba membangun rumah 
sebesar-besar nya dengan elemen arsitektur Eropa semegah-megahnya, 
demi status sosial. Hingga pada sekitar 1990an, ketika gated community 
mulai berkembang pesat di Indonesia, hype ini ditangkap oleh 
pengembang properti untuk diproduksi secara massal. Hype ini pun 
beralih dari lapisan masyarakat kelas atas kepada lapisan masyarakat 
menengah.

Bagi manusia kapsul, keluar dari 
kapsul adalah sebuah tabu, sebuah 
ancaman, sebuah ketidakstabilan.

2 Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) juga merupakan representasi 
nostalgia terhadap arsitektur 
nusantara, dimana seolah dibuat 
sebuah perpustakaan dengan model 
1:1 koleksi arsitektur dari seluruh 
Indonesia.

ruang eksistensi
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Seketika bermunculan perumahan bergaya Romawi, Yunani, atau 
Mediteranean. Jakarta menjadi katalog arsitektur yang mengarsipkan 
berbagai ‘langgam’ arsitektur dunia. Seolah kita tidak perlu keliling dunia 
untuk melihat arsitektur. Cukup berkunjung ke salah satu kantong 
komunitas di Jakarta, dan kita bisa melihat berbagai macam order : doric, 
ionic, corinthian dan lainnya. Pengembang properti pun berusaha lebih 
ekstrim untuk menghidupkan suasana tematik menjadi lebih kental: 
menggunakan potongan jalan, street furniture tertentu hingga icon suatu 
negara atau kawasan pun dicaplok untuk menyempurnakan. Kita tidak 
perlu berjalan di gurun Mesir untuk melihat sphinx dan pyramid; kita 
tidak perlu ke Belanda untuk melihat kincir angin berputar; kita dapat 
berfoto dengan menara Eiffel tanpa harus terbang ke Paris; hingga kita 
tidak perlu kembali ke masa prehistory untuk melihat dinosaurus.

Hiper-realitas menjadi realitas; tersusun dari hal nyata yang dilebih-
lebihkan.
Apa yang terjadi dengan Arsitektur Indonesia? Apakah ini yang akhirnya 
akan kita sebut sebagai Arsitektur Indonesia?

3. Pengembang Properti: apakah mengembangkan?

Pengembang properti dalam hal ini adalah perusahaan swasta yang 
memiliki usaha di bidang properti. Lalu, jika kita merujuk pada Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, properti memilki arti harta berupa tanah 
dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang 
tak terpisah dari tanah dan/ atau bangunan yang dimaksudkan; tanah 
milik dan bangunan. Melalui penjabaran di atas, didapat pengertian 
secara tersirat arti dari pengembang properti itu sendiri. Pengembang 
properti tidak harus merupakan pihak swasta. Pemerintah pun dapat 
menyelanggarakan peranannya dalam bidang properti melalui suatu 
badan usaha milik negara.

Pengembang properti sangat besar peranannya dalam perkembangan 
suatu kota atau daerah bahkan mungkin untuk suatu negara. 
Pengembang properti dapat meningkatkan kualitas suatu area atau kota 
dengan membangun sebuah sarana dan prasarana seperti perumahan, 
pusat perbelanjaan, gedung perkantoran sewa atau bahkan sebuah 
taman hiburan seperti yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Secara 
khusus kita dapat melihat perkembangan kawasan Tangerang, Banten. 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, muncul beberapa komplek 
perumahan dengan keunggulan masing-masing, baik dalam hal fasilitas 
maupun gaya arsitektur

Konsep ‘spirit of place’ hilang, 
berubah menjadi ‘re-creation of 

place’. Bahkan ‘place’ menjadi 
sesuatu yang tak bermakna.
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Kota-kota satelit3 atau perumahan di luar Jakarta menjadi pilihan favorit 
bagi keluarga nuklir kontemporer, karena tawaran fasilitas, kenyamanan 
atau keasrian lingkungan ‘baru’ ini dan harga yang cukup terjangkau 
bagi kaum kelas menengah ke atas untuk memperoleh luasan tanah 
yang tidak mungkin mereka dapatkan di pusat kota dengan harga 
yang sama. Meningkatnya permintaan terhadap perumahan di daerah 
pinggiran Jakarta ini, membuat sejumlah kalangan pengembang 
properti berlomba-lomba untuk menciptakan lingkungan binaan baru 
dengan terus berusaha membuat pembaharuan (baca: berusaha untuk 
berbeda). Hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui pembangunan 
sejumlah jalan tol dengan akses langsung menuju daerah-daerah ini.

Melihat fenomena perkembangan di atas, kita dapat merasakan adanya 
keuntungan-keuntungan bagi warga negara yang mempunyai daya beli 
tempat tinggal di daerah-daerah tersebut. Tetapi jika kita lihat lebih 
lanjut, berkembangnya sejumlah kota-kota satelit dan juga perumahan 
yang sedemikian cepat, tidak dibarengi dengan perkembangan jalan 
yang ada. Alhasil, pada jam-jam tertentu seperti jam keberangkatan 
ke kantor dan pulang kantor, sejumlah pintu-pintu tol padat dengan 
antrian. Demikian juga di dalam jalan tol itu sendiri, tidak dapat 
dijamin akan lebih lancar dari jalan biasa.

Lalu, bagaimana dengan jalan umum yang tidak termasuk di dalam 
pengembangan baru tersebut namun menjadi akses menuju daerah 
pengembangan ini? Ya, dibiarkan saja seperti apa adanya yang walaupun 
menjadi rusak karena lalu lalangnya truk pengangkut bahan-bahan 
bangunan untuk melaksanakan pembangunan baru tersebut. Hal ini 
begitu saja menjadi urusan pemerintah, karena tidak termasuk di dalam 
daerah perencanaan atau ketertarikan para pengembang properti ini. 
Bagaimana dengan regulasi mengenai pembangunan seperti ini?

Apakah ada bentuk-bentuk kerja sama pemerintah dengan para pihak 
swasta? Adakah alat-alat kontrol berupa undang-undang yang mengatur 
hal-hal yang saling terkait itu?

4. Epilog: Solusi atau Isolasi

Apakah pengembang properti telah melakukan tugas-nya untuk 
mengembangkan sebuah kawasan, atau malah menggerogoti struktur 
kota kita dengan menggerogoti infrastruktur publik tanpa memberikan 
kontribusi apa-apa kepada kota? Dengan peran pengembang properti 
yang memiliki andil yang cukup signifikan dalam membentuk 

3 Kota-kota satelit tidak hanya 
menawarkan perumahan 
dalam suatu kawasan 
tertentu melainkan juga pusat 
perbelanjaan yang dapat 
dijangkau dalam beberapa 
kilometer saja. Bahkan 
tersedianya juga gedung 
perkantoran. 

ruang eksistensi
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kehidupan bermasyarakat kita, apakah mereka telah melakukan 
tugasnya dengan baik dengan membangun kantong-kantong tersebut.

Di luar pagar gated community adalah dunia lain, sama sekali asing, 
yang berbahaya bagi manusia kapsul. Sebuah dunia yang keras dan 
membutuhkan ketangguhan. Sebuah dunia yang akan memakan kita, 
manusia kapsul, jika kita tidak hati-hati. Sebuah kumpulan infra-realitas, 
kemiskinan, ketidakteraturan, kriminalitas, kerusuhan, kemacetan dan 
segala keburukan lainnya. Adalah sebuah ide brilian untuk membuat 
kantong -kantong tadi, adalah sebuah solusi menarik untuk tinggal di 
dalam kluster. Apakah betul?

Apakah semua masalah akan terselesaikan dengan mengungsinya kita 
ke dalam gated community? Apakah kriminalitas akan menurun dengan 
membuat pagar tinggi serta pintu gerbang dan kamera cctv serta alarm 
system? Apakah kemiskinan akan berkurang dengan kita menolaknya 
sebagai pemandangan di depan rumah kita?

Apakah malah kita, manusia kapsul, seperti masuk penjara dengan 
terisolasi di dalam kluster hanya mengandalkan jalan masuk singular 
yang dijaga ketat. Kita mengisolasi diri dari dunia luar, dari masyarakat 
(society), dari kehidupan kota. Kalau begitu masihkah perlu hubungan 
sosial dan kolektifitas? Masihkah perlu masyarakat itu sendiri (society)?

Kita mengubur dalam-dalam sebuah kualitas yang dinamakan, jika 
masih ada, masyarakat (society). Sebuah kolektifitas, sebuah kebersamaan. 
Tradisi masyarakat kita yang sudah out-dated, tidak relevan lagi dan 
mungkin tidak kita perlukan sebagai manusia kapsul. 

Kita lebih memilih untuk berlindung dibalik kantong-kantong kita, 
pagar tinggi kita, kamera cctv  kita serta sistem keamanan lain. Kita 
di era baru, di era reformasi, di era informasi, di era individual, di era 
kapsularisasi, di era globalisasi. Sebagai manusia kapsul, masihkah kita 
butuh masyarakat (society)? 

Sebuah ruang abu-abu antara 
isolasi atau (dan) solusi.

Namun, tak bisa dihindari, 
dengan atmosfir ketakutan yang 

tercipta, membuat kita, manusia 
kapsul, lebih memilih untuk 

tinggal di sebuah tempat yang 
aman, dimana semua hal dapat 

terkontrol, dan hal-hal yang tidak 
di inginkan dapat menjauh. 

Ataukah malah menjadi tidak 
aman berada di dalam kantong 

tersebut, dimana tidak ada 
orang di sekitar kita yang saling 
menjaga dan membantu, tidak 

hadir nya masyarakat sebagai 
‘eyes on the street’.
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Shopping mall, 
potensi atau perusak ? 
oleh: Realrich Sjarief

“Yuk, hari ini kita ke shopping mall kata seorang ibu kepada anak perempuannya. Kemudian dia 
menjinjing tas hermes, tas dari gerai toko terkenal di dunia. Sang anak pun mengiyakan, sejenak 
kemudian, ibu tersebut menelpon suaminya, pa kita ketemu di mall ya, sambil makan siang, 
setelah itu ke kidzania, anak kita mau main di mall.”

Kehidupan berkota di jakarta mau tidak mau memang diwarnai dari kehidupan satu mall 
ke mall yang lain. Ruang terbuka hijau yang semakin kecil dengan target yang bisa dipenuhi 
oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebesar 9,7 persen dari 13 persen yang ditargetkan 
(Antara 2009). Kehidupan berkota yang introvert,mandiri, serasa tidak bergantung satu sama 
lain, egois.  Dari segi arsitektur kota shopping mall adalah sebuah nodes. Hal yang digaris 
bawahi Kevin Lynch sebagai elemen pembentuk ruang kota. Kevin lynch mengatakan “pola 
pola pembentuk ruang kota terdiri dari beberapa elemen pembentuk ruang kota seperti paths, 
districts, nodes, edges, landmarks “. Shopping mall sendiri adalah sebuah nodes dalam elemen 
pembentuk ruang kota. 

Menurut Yayat Supriatna, sekertaris jenderal Ikatan Ahli Planer (IAP), Jakarta memiliki jumlah 
mall terbesar di dunia mencapai 130 mall, tetapi hanya mempunyai empat taman kota. 
Pertanyaan mengenai mengapa mall bisa sebegitu banyaknya dan himbauan para intelektual 
kepada pemerintah untuk bisa membatasi jumlah shopping mall juga terjadi. Di lain pihak para 
developer selalu jeli untuk mencium kesempatan dalam pertumbuhan properti yang tinggi di 
jakarta. Jakarta sedang ada dalam paradigma Bussiness as usual yang kuat.

ruang ide

gambar mall di Indonesia, Grand Indonesia, Source RTKL architects
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Namun Bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran shopping mall 
memberikan suntikan ekonomi yang positif terhadap perekonomian satu kota. Shopping 
mall menyediakan oase bagi penduduk jakarta ditengah makin tergerusnya ruang terbuka 
hijau. Posisinya sebagai nodes sama seperti konsep pasar tradisional yang selalu 

berdekatan dengan alun - alun kota, pusat peribadatan, pusat pemerintahan di kota-kota 
seperti Semarang, Bandung, Cilacap, dan kota - kota indonesia lainnya.  

Kita kemudian teringat pada pasar tradisional yang pada hakikatnya merupakan tempat 
bertransaksi, menawar harga, berinteraksi, bersenggolan, bersentuhan, berpeluh keringat, 
mencium wewangian rempah. Tempat yang menurut Edward T. Hall adalah tempat yang intim. 
Seperti ruang yang terdapat di Pasar Johar semarang dimana koridor hanya sebesar 1 meter 
dan bahkan ada yang lebih kecil dengan lebar pundak manusia sebesar 60 cm maka otomatis 
saat kita berpapasan dengan orang lain, kita akan bersenggolan dengan orang lain. Alih - 
alih tersenggol karena emosi, dari bersenggolan itu sepanjang kita merasakan kehangatan. 
Ada  senyuman ibu ibu yang tersenggol Atau bapak yang cuek-cuek saja sambil meliukkan 
tubuhnya menghindari senggolan. Hal ini berbeda dengan shopping mall dengan korridor 
selebar minimum 3 meter yang memberikan jarak untuk kita tidak bersenggolan sebagai 
dampak untuk memenuhi kebutuhan privasi dan kenyamanan. Keragaman pola aktifitas 
“pattern language” yang ada ini tentunya yang menurut saya berharga. 

Pola kehidupan dari jarak koridor 3 m mencerminkan gaya hidup yang cenderung 
individualistis. Hal ini tercermin dengan  kiasan shopping mall yang identik dengan big 
box, kotak yang tertutup, dan dikondisikan dengan air conditioner. Shopping mall ini sering 
diasosiasikan dengan kehidupan kaum sub urban di Amerika. Dimana tercipta kehidupan 
pergeseran kehidupan berkota dari jalan – jalan yang bersifat tradisional menjadi interaksi di 
dalam shopping mall yang diakibatkan oleh  keamanan, kenyamanan, hiburan yang sudah 
tidak didapatkan lagi dari jalan – jalan kota. 

suasana pasar tradisional (http://stat.kompasiana.com/files/2010/07/pasar1.jpg)
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Sama seperti yang terjadi di Amerika, hal ini terjadi di Jakarta, dari sepanjang jalan Harmoni 
sampai Kota tua memiliki kualitas pedestrian yang sangat buruk. Pedestrian yang sempit dengan 
permukaan yang sudah hancur juga minim peneduh untuk pengguna pedestrian. 

Dalam perencanaan sebuah shopping mall, perhitungan efisiensi luasan kotor bangunan yang 
tinggi mensyaratkan desain untuk dapat memberikan luasan retail semaksimal mungkin untuk 
bisa dijual kepada gerai gerai toko eksklusif seperti Hermes, Louis Vuitton, Channel, Gucci, 
Prada, dsb. Hal ini menimbulkan kompleksitas desain yang tinggi dengan kecenderungan 
menggabungkan beberapa fungsi bangunan seperti kantor, hotel, convention centre, 
exhibition centre, cinema, shopping mall, dan apartment menjadi tipologi mixed use sebagai 
akibat dari harga nilai tanah yang tinggi.

Melihat densitas yang tinggi dalam mixed use, ada potensi untuk membuat pengembangan 
yang kompak, teintegrasi berorientasi ke arah vertikal, seperti Senayan City, Rasuna 
Epicentrum, Pacific Place, ataupun St. Moritz. Ada pula kesempatan untuk membuat 
pengembangan yang berbasis transit oriented development, pola pengembangan yang 
berbasis dari infrastruktur transportasi. Banyak sekali kelebihan potensi dari pengembangan 
yang berbasis mixed use ini. Singapore sebagai salah satu preseden yang sukses dalam 
menempatkan shopping mall yang terintegrasi dengan sarana transportasi. Lagi–lagi 
kordinasi antara pemerintah kota DKI dengan pihak developer yang memiliki shopping 
mall menjadi penting.

Kontrol terhadap pengembangan densitas disuatu wilayah harus diskenariokan dengan 
cermat. Karena posisi dan densitas tersebut akan mempengaruhi arus lalu lintas, pola 
peruntukan lahan, dan keberlangsungan ruang terbuka hijau. Sehingga paradigma 
business as usual bisa memiliki kontrol. Dan yang berhak mengontrol itu adalah 
pemerintah kota DKI sebagai kepanjangan tangan dari penduduknya.

Dari sudut pandang arsitektur, dalam perencanaan elemen 
pembentuk shopping mall terdiri dari 3 bagian terpenting yaitu 
koridor, atrium dan retail. Koridor dalam sebuah mall pun 
sebenarnya adalah edge dimana terdapat tempat duduk duduk 
saling berhadapan untuk orang bercengkrama. Ada baiknya apabila 

ruang ide

sketch of leon krier 
(http://www.emich.edu/public/geo/557book/c230.krier.html)
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koridor ini tidak hanya berfungsi sebagai sirkulasi saja namun juga tempat berkumpul. Koridor 
ini sebaiknya juga tidak gelap, akan lebih baik kalau memiliki kaca yang transparan di sisi luar 

di ujung ujung koridor supaya cahaya luar bisa memasuki ruangan. Sisi yang menghadap 
toko”retail” seharusnya bisa dibuka selebar lebarnya untuk membantu penyewa toko 
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkindari kegiatan menjual, memamerkan 
barang dagangannya. Sebaiknya juga perancangan koridor ini tidak kalah dengan 

perancangan museum museum terkenal seperti museum di dunia. Karena pada hakikatnya 
kegiatan yang ditampilkan kurang lebih sama yaitu ruang pamer.

Sedangkan Atrium adalah tempat orang berkumpul, tempat yang mengingatkan agora sebagai 
tempat berkumpul warga yunani di jaman dahulu,  courtyard pada keraton jogja, rumah 
tradisionak jepang, rumah tradisional hanook. Terkadang ada fungsi tempat berkumpul, 
tempat untuk bercerita, tempat untuk menonton pertunjukkan seni, melalui media ataupun 
pertunjukkan langsung. saya teringat dengan angklung Saung Udjo. Bagaimana ia membagikan 
pengetahuan mengenai nilai - nilai tradisional mengenai angklung. Atrium hendaknya juga 
adaptif terhadap pergantian fungsi. 

Retail hendaknya adaptif terhadap penyediaan fungsi gudang yang memakan ruang, ruang 
restaurant pun harus dirancang dengan mempertimbangkan fungsi koridor untuk servis. Ada 
baiknya jam tutup shopping mall diperpanjang, supaya orang - orang bisa menghabiskan 
waktu lebih banyak dengan berinteraksi dengan orang lain, meski melalui berbelanja. Ada 
juga penambahan fungsi tempat peribadatan di dalam shopping mall. Dimana saya kira ini 
hal yang baik untuk dilakukan di jakarta. Tempat anak - anak bersekolah pun bisa dilakukan 
di dalam shopping mall. Konsep ini sesuai dengan neighbourhood unit yang dicetuskan oleh 
Clarence Perry, dimana pada saat itu, pengembangan masih ke arah horisontal dan sekarang 
kita ada di era kepadatan yang tinggi dengan pengembangan ke arah vertikal. 

Meskipun ekses negatif yang ditimbulkan oleh shopping mall. merupakan salah satu 
realitas kota Jakarta merupakan masa depan kota Jakarta.  Banyak pekerjaan rumah yang 
dibebankan ke pemerintah kota DKI Jakarta dan banyak Pekerjaan moral dibebankan ke 
pihak swasta. Ada banyak jalan untuk menyatukan realitas kota menjadi sebuah potensi 
positif, dan shopping mall memiliki masa depan yang cerah untuk memperbaiki juga merusak 
kota Jakarta. Pemerintah, swasta, dan pengguna memiliki tanggung jawab moral untuk 
membuat Jakarta kota yang nyaman ditinggali penggunanya dengan realitas, positif dan 
negatif dari ada shopping mall. Sebagai kalimat penutup, saya akan mengutip kalimat dari 
Ir. Robi Sularto Sastrowardojo dalam essay yang dipresentasikan dalam pertemuan ikatan 
arsitek se dunia di tokyo tahun 1980.

Most of the architectural works are a local mirror of one culture as it is today. Professionaly 
there is nothing might be nothing wrong with these works, possibly when excellence... 
Architecture it seems to me should be considered as a dharma, a social obligation, instead 
of a commision. When architecture is considered, as a dharma, then more architects will 
realise that architecture is born, not made.

Inilang yang seharusnya kita menyadari. Bagaimana kita melihat realitas kota, dan berbuat 
yang terbaik dari apa yang bisa kita buat sebagai salah satu penghuninya.
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Jakarta adalah pusat perputaran ekonomi Indonesia, tempat yang ideal untuk 
membangun karir dan merealisasikan mimpi. Itu sebabnya, saya yang lahir 
dan besar di Bandung, begitu lulus dari ITB langsung hijrah ke Jakarta untuk 
mengejar mimpi. Kini duapuluh lima tahun kemudian, mimpi itu terealisasi 
sudah, namun Jakarta telah berubah menjadi kota yang sesak dipenuhi oleh 
bangunan. 

Ruang terbuka hijau yang idealnya adalah 30 % kini tinggal 13 % saja. 
Kemacetan dan banjirpun menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya. 
Agar tidak turut memperparah situasi, kami kelilingi rumah kami di Jakarta 
Selatan dengan kebun hijau nan luas yang ditanami pohon-pohon buah. 
Kantorpun kami dekatkan ke rumah agar tidak menambah kemacetan Jakarta. 
Semoga Jakarta bisa dibenahi untuk menjadi kota yang nyaman dihuni.

Jakarta penuh peluh, asap, debu, banjir, segala 
ketakteraturan, egoisme untuk bertahan hidup, menciptakan 
kehampaan dalam kemeriahan, kesendirian dalam 
keramaian, namun diatas itu semua Jakarta adalah tanah 
tumpah darah, tanah kelahiran, bukan tempat peristirahatan 
namun tempat kembali menuntaskan perjuangan.

Enda Nasution
Teknik Sipil ‘94
Founder Politikana.com, 
Blogger

pendapat mereka tentang jakarta?

Betti Alisjahbana
Arsitektur ‘79
Founder & CEO PT Quantum 
Business International

Jakarta adalah kampung besar dengan beragam isi buat saya. Jakarta 
terasa seperti sebuah monster besar dari luar, tapi begitu masuk, 
maka kita tidak hidup dalam sebuah kesatuan, tapi hidup dan men-
cari kenyamanan dalam ceruk-ceruk kita sendiri. Bermain, ngopi, 
bekerja, belanja, berkeluarga.

Dan dalam zaman kini maka ceruk-ceruk itu seringkali terwujud 
dalam bentuk yang maya, lintas waktu, lintas lokasi gara-gara 
monster Jakarta yang sudah terlalu luas.

Saya suka Jakarta, dengan segala fasilitasnya, dengan segala 
kedinamisannya, dengan segala kesibukkan pekerjaan, budaya, 
seninya. Saya suka dengan fakta bahwa kita bisa menghabiskan 
1 juta rupiah sekali makan, semudah kita menghabiskan 10 
ribu rupiah di pinggir jalan, walau itu berarti kesenjangan. 

Jakarta tidak pernah akan menjadi rumah, tapi dia cukup 
menjadi tempat nongkrong raksasa

Apa pendapat beberapa alumni Institut Teknologi Bandung 
mengenai kota Jakarta dari kacamata mereka pribadi..

ruang pendapat



oleh : 
giri narasoma suhardi 

www.girinarasoma.com

ruang | kreativitas tanpa batas

47

Goenarso Goenoprawiro
Teknik Industri ‘77
Global Communication 
Solutions

Amir Sambodo
Teknik Mesin ‘78
Chairman at PT Teknopreneur Indonesia

Kecewa karena Jakarta kurang mendukung terhadap pembangunan insan 
penduduk nya menjadi Wiraswata yang handal. Saya ingin ada Wakil Gubernur 
khusus untuk pengembangan/pedidikan kewiraswasataan 

Jakarta menyediakan pendidikan gratis Kewiraswastaan untuk semua 
penduduk yang berminat. Jadi ada semacam Padepokan (Training Center) 
yang bisa didatangi para calon wiraswasta dan dapat minta pelatihan disana. 
Dengan demikian kalau sudah terlatih mungkin orang tersebut akan terdorong 
untuk melaksanakan ke ahliannya di luar Jakarta sehingga akan mengurangi 
jumlah penduduk Jakarta.

Misalnya ada Training untuk beternak bebek, kalau orang yang ikut training 
disitu sudah menguasai cara beternak bebek ( secara praktek ), maka pasti 
orang itu akan beternak bebek di daerah diluar Jakarta nantinya, jadi akan 
mengurangi penduduk Jakarta.

Demikianlah dibuat macam macam training kewiraswastaan yang memang 
dibutuhkan oleh masyarakat.

Jakarta adalah ibukota negara,pusat bisnis,dengan infrastruktur sangat 
terbatas.Akibatnya inefisiensi dan frustasi warga Jakarta.Perlu terobosan 
membangun Jakarta yang biayanya tidak lebih rendah dari pada 
membangun ibukota Indonesia yang baru.

Hendry Harmen
Teknik Sipil ‘84
Ketua IA ITB Jakarta

Hanya sebagian kecil wilayah Jakarta yang tertata, teratur, rapi, bersih, aman 
dan nyaman. Sementara sebagian besar wilayahnya semrawut, macet, 
kotor, banjir dan tidak aman. Ini diakibatkan oleh tidak adanya konsistensi 
dalam perencanaan dan implementasi penataan ruang kota, baik Jakarta 
sebagai ibukota negara mampu sebagai kota utama bisnis  di Indonesia. 
Apa yang sudah dirintis oleh mantan gubernur Ali Sadikin (1966 – 1976) 
tidak dilanjutan oleh gubernur gubernur setelah periode itu sampai dengan 
sekarang.

Untuk mengurangi terjadinya laju “degradasi” kota Jakarta, perlu gerakan 
social yang lebih massif dari berbagai kelompok masyarakat dalam segala 
bentuk, termasuk “pressure” kepada aparatur Pemda DKI dan DPRD untuk 
lebih serius menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih manusiawi.

Anyway, Jakarta adalah kota yang dicinta sekaligus dicerca oleh sebagian 
warganya. 



ruang visual

REALITA JAKARTA
ruang kota dan manusia-manusianya 
yang berjuang.

oleh: Anastasia Widyaningsih

 “  Tanjung Priok  “

“  Veteran ““  Sunda Kelapa “

“  Pasar Baru  ““  Cempaka Putih  “
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“  Gajah Mada “ “  Merdeka ”

“  Tambora “
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Menata (kembali) 
Kotaku: Mungkinkah

Antara Belanda dan Indonesia
Tidaklah bijak kiranya jika kita hanya bisa melihat kelebihan dan 
kekurangan orang lain tanpa introspeksi dan melihat potensi diri kita 
sendiri. 

Menjelang kepulangan ke tanah air, saya menyempatkan “jalan-jalan” 
ke Groningen, kota di ujung Utara Belanda. Misi yang diemban hanya 
satu, yaitu melegalisir transkrip akademik. Waktu perjalanan sekitar tiga 
jam naik kereta, terbayar dengan sigapnya petugas Depdiknas Belanda 
(Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO) dalam memberikan pelayanan. 
Hanya dalam waktu 10 menit, dilegalisir dan kembali ke tangan saya 
dengan biaya relatif rendah, 6 Euro per lembar.

Esoknya, saya dan seorang kawan pergi ke Den Haag, salah satu dari 
empat kota besar di lingkup Ranstad Region dengan misi yang sama, 
melegalisir transkrip ke Kedubes RI (KBRI). Tampak ramai sekali 
waktu itu, banyak petugas KBRI yang berpakaian rapi dan mondar-
mandir sepanjang lorong gedung. Ternyata mereka sedang bersiap 
menyambut presiden SBY yang direncanakan hendak melakukan 
lawatan kenegaraan ke Belanda (yang kemudian dibatalkannya karena 
alasan yang masih belum bisa saya rasionalisasi juga hingga saat ini).

Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis sewaktu 
menghabiskan beberapa hari terakhir di Belanda sebelum kembali 
ke tanah air. Pengalaman penulis berkeliling kota Jakarta dan 
sekitarnya pada minggu pertama di Indonesia juga penulis 
ceritakan untuk mendapatkan sekilas komparasi antara kedua 
negara ini. Opini yang penulis ketengahkan masih bersifat gagasan 
awal dengan landasan ilmiah yang masih memerlukan studi 
komprehensif lebih lanjut

oleh Adji Krisbandono

ruang utama
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Ramai warga Indonesia mengantri di beberapa loket layanan, imigrasi, 
legalisir dokumen, dll. Tua, muda, pria, wanita, mereka tampak sibuk 
mengisi formulir sambil sesekali bertanya kepada petugas KBRI. Betapa 
kagetnya ketika tiba giliran saya dan mendapati biaya yang harus 
dikeluarkan untuk melegalisir satu dokumen cukup banyak. 20 Euro!

Ternyata kompensasi semahal itu tidak diimbangi dengan kecepatan 
layanan, kami diharuskan menunggu hingga jam tiga sore. Atau 
kembali lagi besok pagi! Sayapun mengurungkan niat untuk melegalisir 
transkrip saya karena besok pagi saya sudah harus berada di Schipol 
untuk kembali ke Indonesia. Sambil menahan emosi karena buruknya 
pelayanan KBRI, saya ngeloyor pergi meninggalkan kawan saya di loket 
antrian.

Semakin jelas terlihat bahwa ternyata birokrasi kita tidak hanya 
mahal, tetapi juga lama, tidak sistematis, dan ribet. Tidak hanya 
birokrasi tanah air tapi ternyata di KBRI Belanda-pun tidak 
memberikan impresi yang baik. Tadinya saya berpikir bahwa 
lambannya mental birokrat adalah akibat hasil warisan penjajahan 
kompeni selama ratusan tahun. Tapi fakta di hari tersebut seperti 
membukakan mata saya bahwa birokrasi di pemerintahan Belanda 
sudah berbenah menuju ke arah yang lebih efektif dan efisien. 
Lantas, meniru siapakah birokrasi kita yang semakin mundur 
tersebut?

Kondisi transportasi publik dan kemacetan
“Kekaguman” saya akan ketimpangan dua negara ini tidak berhenti 
disitu. Ketika menjejakkan kaki di tanah air, pemandangan 
“aneh” saya rasakan. Pemandangan yang tidak saya temui selama 
setahun silam di Rotterdam dan beberapa kota lain di Belanda. 
Kemacetan lalu-lintas! Tampaknya kota ini (Jakarta red.) tidak 
berubah sedikitpun. Tidak ada pertambahan jalan, bertambah 
jumlah kendaraan bermotor dan macet iya! Alhasil perjalanan dari 
bandara Seokarno Hatta menuju Klender, Jakarta Timur memakan 
waktu dua jam lebih. Waktu yang kurang lebih sama jika saya ingin 
bepergian dari Rotterdam menuju bandara Schipol bolak-balik.

Setelah puas “mencaci-maki” semakin ruwetnya Jakarta pada  diri 
saya sendiri, saya memutuskan untuk mencoba menaiki 
moda transportasi publik: kereta ekonomi, jurusan Tebet – Bogor, 
karena kereta jualah yang sering saya gunakan ketika di Belanda 
untuk bepergian kemana-mana (selain sepeda dan tram tentunya).

Otak kanan saya mulai bekerja, bagaimana 
jika seorang alumnus hendak melegalisir 
tiga dokumen? Berapa Euro yang masuk 
sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)? Berapa pula Euro yang masuk 
jika ratusan alumnus mahasiswa Indonesia 
dari Rotterdam yang datang ke KBRI untuk 
melegalisir ijazah dan dokumen akademis 
lain? Bagaimana jika seluruh alumnus 
mahasiswa Indonesia di Belanda melakukan 
hal yang sama? Mungkin angka yang 
keluar dari hitungan saya dapat digunakan 
untuk men-subsidi silang dan membantu 
pendidikan adik-adik kita yang kurang 
beruntung di Indonesia agar mereka juga 
mengecap nikmatnya bersekolah di luar 
negeri seperti yang kita alami.
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Kereta tiba dan menepi di peron, langsung saja para calon 
penumpang mendekat sambil berlari-lari kecil. Karena penasaran 
ingin merasakan “sensasinya”, sayapun nekat me-ringsek-kan 
badan saya ke dalam gerbong. Badan saya dan beberapa calon 
penumpang lain terhuyung miring masuk kedalam gerbong karena 
didorong dengan paksa oleh arus. Keretapun berangkat. Si masinis 
mungkin juga paham akan hal ini, bagaimana penumpang harus 
mempertaruhkan nyawa dan harta demi bertransportasi murah 
dan cepat, tapi tetap saja, kereta harus diberangkatkan meskipun 
masih ada calon penumpang yang berlarian mengejar kereta dan 
meloncat ke atas gerbong.

Cukup miris rasanya kondisi perkeretaapian nasional kita. 
Berjubelnya demand (penumpang) ternyata tidak digubris oleh 
penyedia jasa (PT Kereta Api dan Departemen Pehubungan) dengan 
memberikan supply yang berkualitas (baik dari segi kenyamanan, 
keamanan, jumlah, maupun ketepatan waktu perjalanan). Pintu 
gerbong yang tidak ditutup yang membahayakan penumpang. 
Kondisi kereta dan rel yang low- maintenance, hampir pasti menjadi 
salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan kereta api di 
Indonesia. Maraknya copet juga menjadi salah satu karakteristik 
kereta api kita. Apakah murahnya tiket kelas ekonomi yang hanya 
Rp. 1500 atau kurang dari 20 Euro cent1 dijadikan justifikasi akan 
buruknya layanan transportasi kereta api? Apakah sekian banyaknya 
angka kecelakaan kereta api tidak menggugah pemerintah untuk 
mereformasi total kebijakan di sektor perkeretaapian? Apakah 
sekian ribu nyawa yang telah hilang sia-sia di rel kereta dan sekian 
ratus juta kerugian yang diderita tetap tidak membuat pemerintah 
bergeming dan melakukan aksi nyata untuk merombak sistem dan 
manajemen perkeretaapian nasional?

Pemandangan miris lainnya saya temui ketika saya turun kembali 
di stasiun Tebet. Kendaraan membujur panjang bagaikan tempat 
parkir di sepanjang jalan. Mobil, bus, mikrolet, berbaur dengan 
motor, pedagang asongan, pedagang kaki lima. Ya, ternyata 
pengguna jalan di ibukota tidak hanya terdiri atas mobil dan motor 
pribadi saja. Penambahan jalan di Jakarta yang menurut data hanya 
0,01% pertahun harus di-sharing dengan sekian banyak pengguna 
(demand) yang semakin naik sekitar 17,1 juta perjalanan setiap 
harinya (angka ini belum termasuk kehadiran para informal 
workers, pedagang kaki lima, tukang rokok asongan, dll yang juga 
turut “meramaikan” jalan).

Dulu ketika singgah ke FT Universitas 
Indonesia untuk mencari literatur bahan 
skripsi, saya sering menemui berjubelnya 
penumpang rute Jakarta – Bogor. Bahkan 
tidak ada tempat yang tersisa di dalam 
gerbong. Benar-benar tidak ada ruang 
untuk membiarkan badan bisa berdiri 
tegak dan berpegangan ke lempengan besi 
di atas kepala. Tas punggung saya letakkan 
di depan dada untuk menghindari aksi 
pencopet, sambil bergumam “well...let’s see 
who wins...me or this city!” (maksudnya, 
saya tidak ingin “tergerus dan dikalahkan” 
oleh kejamnya kota ini).

1 Sebagai ilustrasi yang cukup radikal, 
dengan hanya berbekal uang koin 20 Euro 
cent, saya bisa buang air kecil ke toilet yang 
harum dan bersih di beberapa restoran 
Belanda. Beberapa toilet umum di spot-
spot tertentu juga menawarkan harga yang 
kurang lebih sama.

2 | P a g e
 

sistematis, dan ribet. Saya pikir kondisi demikian 
hanya terjadi di birokrasi tanah air tapi ternyata 
pengalaman saya merasakan ruwet, lama, dan 
mahalnya birokrasi di KBRI Belanda-pun masih 
melekatkan karakteristik birokrasi ala tanah air. 
Bukannya memberikan impresi yang baik, 
pelayanan yang mereka berikan justru 
mengisyaratkan impresi yang kurang baik 
menjelang kepulangan saya ke tanah air. Tadinya 
saya berpikir bahwa lambannya mental birokrat 
adalah akibat hasil warisan penjajahan kompeni 
selama ratusan tahun. Tapi fakta di hari tersebut 
seperti membukakan mata saya bahwa birokrasi 
di pemerintahan Belanda sudah berbenah menuju 
ke arah yang lebih efektif dan efisien. Lantas, 
meniru siapakah birokrasi kita yang semakin 
mundur tersebut?

Kondisi transportasi publik dan kemacetan
“Kekaguman” saya akan ketimpangan dua negara 
ini tidak berhenti disitu. Ketika menjejakkan kaki di 
tanah air beberapa hari yang lalu, pemandangan 
“aneh” saya rasakan. Pemandangan yang tidak 
saya temui selama setahun silam di Rotterdam 
dan beberapa kota lain di Belanda. Kemacetan 
lalu-lintas! Iya betul sekali, macet dimana-mana. 
Tampaknya kota ini (Jakarta red.) tidak berubah 
sedikitpun. Tidak ada pertambahan jalan, 
bertambah jumlah kendaraan bermotor dan macet 
iya! Alhasil perjalanan dari bandara Seokarno 
Hatta menuju Klender, Jakarta Timur memakan 
waktu dua jam lebih. Waktu yang kurang lebih 
sama jika saya ingin bepergian dari Rotterdam 
menuju bandara Schipol bolak-balik.

Setelah puas “mencaci-maki” semakin ruwetnya 
Jakarta kepada diri saya sendiri, saya 
memutuskan untuk mencoba menaiki moda 
transportasi publik keesokan harinya. Sengaja 
moda yang saya pakai adalah kereta ekonomi 
jurusan Tebet – Bogor, karena kereta jualah yang 
sering saya gunakan ketika di Belanda untuk 
bepergian kemana-mana (selain sepeda dan tram 
tentunya). 

Dulu ketika saya singgah ke FT Universitas 
Indonesia untuk mencari literatur bahan skripsi,
saya sering menemui berjubelnya penumpang 
rute Jakarta – Bogor dan sebaliknya. Bahkan tidak 
sedikit penumpang yang naik ke atas gerbong
karena tidak adanya tempat yang tersisa di dalam 
gerbong. Ya betul, bukannya tidak ada kursi 
penumpang yang kosong. Tapi benar-benar tidak 
ada tempat meskipun hanya untuk membiarkan 
badan bisa berdiri tegak dan berpegangan ke 
lempengan besi di atas kepala. Tapi rupanya 

pemandangan yang saya alami hari itu sama saja 
dengan yang saya lihat dulu. Tetap saja tidak ada 
yang berubah. Akhirnya tas punggung saya 
letakkan di depan dada untuk menghindari aksi 
pencopet, sambil bergumam “well…let’s see who 
wins…me or this city!” (maksudnya, saya tidak 
ingin “tergerus dan dikalahkan” oleh kejamnya 
kota ini). 

Dan benar saja, begitu kereta yang dimaksud 
datang dan menepi di peron, langsung saja para 
calon penumpang mendekat sambil berlari-lari 
kecil. Karena penasaran ingin merasakan 
“sensasinya”, sayapun nekat me-ringsek-kan 
badan saya ke dalam gerbong. Ternyata calon 
penumpang lain (atau lebih tepatnya calon 
pencopet) sudah sigap “membantu”. Badan saya 
dan beberapa calon penumpang lain terhuyung 
miring masuk kedalam gerbong karena didorong 
dengan paksa dan kuat oleh orang tersebut. 
Untung saja dia tidak berhasil mendapatkan satu 
dompetpun dari para calon mangsanya. Cepatnya 
waktu berhenti kereta membuat aksinya 
terbatalkan. Keretapun berangkat meskipun kami, 
para penumpang berdesak-desakan di dalam 
gerbong. Si masinis mungkin juga paham akan hal 
ini, bagaimana penumpang harus 
mempertaruhkan nyawa dan harta demi 
bertransportasi murah dan cepat, tapi tetap saja, 
kereta harus diberangkatkan meskipun masih ada 
calon penumpang yang berlarian mengejar kereta 
dan meloncat ke atas gerbong.

Cukup miris rasanya melihat kondisi 
perkeretaapian nasional kita. Berjubelnya demand
(penumpang) ternyata tidak digubris oleh 
penyedia jasa (PT Kereta Api dan Departemen 
Pehubungan) dengan memberikan supply yang 
berkualitas (baik dari segi kenyamanan, 
keamanan, jumlah, maupun ketepatan waktu 
perjalanan). Pintu gerbong yang tidak ditutup jelas 
akan membahayakan penumpang. Kondisi kereta 

http://www.primaironline.com
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Dari mana memulai?
Pertanyaan ini selalu muncul ketika mendiskusikan ruwetnya 
permasalahan Jakarta. Aspek manakah yang perlu perbaikan? 
Teknis-kah? Manajemen-kah? Finansial-kah? Atau semua aspek? 
Bisakah birokrat dan pakar perkotaan di ibukota menyelesaikan 
pekerjaan rumah ini dengan menyelesaikan seluruh aspek sekaligus? 
Kendala apa saja yang dihadapi? Akankah timbul dampak sosial 
jika penanganan diberlakukan secara parsial?

Beribu pertanyaan dan keraguan pasti akan timbul jika saya sebagai 
urban manager diserahkan tanggungjawab secara individual untuk 
menata kembali kota Jakarta. Sebagai seorang alumnus institusi 
yang bergerak di bidang manajemen perkotaan, tidak serta-merta 
membuat saya membusungkan dada ketika menerima diploma 
saat graduation ceremony. Ada sebuah tanggungjawab besar yang 
tidak mungkin saya pikul sendiri. Perlu kolaborasi dengan rekan-
rekan sekalian untuk memperbaiki dan menuntaskan kompleksnya 
permasalahan di ibukota (serta di belahan bumi Indonesia lainnya). 
Dan lewat tulisan ini, saya ingin berbagi dan berharap sumbang 
saran rekan- rekan sekalian.
 
Untuk memulai, saya tidak ingin mengulas terlalu dalam. Biarlah 
isu ini bergulir menjadi konsumsi publik dan bahan renungan kita 
bersama. Bukan karena saya penganut aliran participatory approach, 
tetapi lebih karena tanggungjawab kita jualah untuk mencari solusi 
bersama. Saya akan membatasi tulisan ini dengan menoleh kembali 
paradigma pembangunan (development paradigm) yang telah lama 
kita anut serta aspek tata kelola kota (urban governance) yang telah 
diimplementasi secara umum.

Paradigma pembangunan kota vs. perdesaan
Jakarta, saat ini sudah berkembang pesat menjadi aglomerasi 
perkotaan (sebuah megapolitan) yang tidak hanya meng-cover 
satu atau dua sub-wilayah perkotaan saja seperti Bekasi, Depok, 
Tangerang, juga beberapa kota lain di sekitarnya. Karena adanya 
jaringan infrastruktur yang menandai keterkaitan fungsional, 
perkembangan kota Jakarta tentu saja dipengaruhi oleh kota-kota 
tersebut; dan masing- masing kota tersebut juga berkembang sesuai 
dinamika yang dialaminya. Ruwet dan kompleksnya permasalahan 
di ibukota, seperti kemacetan lalu-lintas, banjir, kurangnya pasokan 
air bersih, tingginya tingkat pencemaran/polusi udara dan air, 
memberikan implikasi atas dua hal, yakni pertama, apa 

Sejenak kenangan saya kembali ke Belanda 
beberapa bulan lalu. Suasana stasiun 
kereta yang ramai namun aman karena 
beberapa polisi berpakaian rapi tampak 
berjaga-jaga, ticket box yang modern dan 
cepat, ketepatan jadwalnya, kenyamanan 
keretanya, petugas yang mondar-mandir 
untuk memeriksa tiket, hingga kondisi 
toilet yang relatif baik. Salah seorang kawan 
saya bahkan mendapati tasnya kembali 
lengkap dengan barang-barang yang ada 
didalamnya ketika dia kehilangan tasnya 
beberapa hari sebelumnya di dalam kereta 
NS (Nederlands Spoor). 

Saya membayangkan suasana tersebut ada 
di depan mata saya saat itu juga. Tapi yang 
saya lihat adalah berjubelnya penumpang 
lengkap dengan peluh keringat, pedagang 
kaki lima berkeliling dari satu gerbong 
ke gerbong lain, orang tua renta yang 
duduk di lantai gerbong, serta anak kecil 
yang menangis karena tak kuat menahan 
panasnya udara di dalam kereta.

http://www.skyscrapercity.com/
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faktor penyebabnya; dan kedua, apa saja alternatif cara untuk 
mengatasinya atau mereduksi.

Pembangunan kota memfokuskannya seluruh sumberdaya 
(utamanya SDM dan kapital) untuk menggerakkan roda ekonomi 
yang berbasis industri dan jasa. Dengan tujuan yakni transformasi 
ekonomi dari semula yang hanya mengandalkan sektor pertanian, 
dengan bertambahnya kuantitas infrastruktur di perkotaan, berganti 
kepada sektor swasta yang menanamkan investasi untuk pabrik dan 
proyek yang menyerap modal besar, yang berujung pada naiknya 
PDRB. Capaian indikator makro yang cukup pesat ini kemudian 
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di segala 
bidang; pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya.

Namun banyak pakar mengkritisi bahwa transformasi ekonomi 
tersebut berdampak pada disparitas antar wilayah. Kebijakan 
yang pro-pembangunan kota ternyata menjadikan kota sebagai 
“kue besar yang manis” bagi penduduk yang tinggal di perdesaan. 
Alhasil kondisi SDM di wilayah perdesaan mengalami backlog atau 
kekurangan karena SDM potensial yang seharusnya membangun 
desa lebih memilih tinggal di kota. Pengembangan sektor pertanian 
(pangan) pun terganggu, dan laju urbanisasi meningkat. Semakin 
tinggi pula beban yang harus dipikul oleh kota. Pemda juga dibuat 
repot karena para pendatang tidak seluruhnya memiliki kemampuan 
adaptasi dan kapasitas yang cukup. Pada akhirnya, mereka yang 
tidak mampu bekerja di sektor formal, harus bisa survive dengan 
bekerja (dan tinggal) di sektor informal. 

Fenomena semakin tingginya angka kemiskinan baik di perkotaan 
maupun di wilayah perdesaan juga tidak pelak lagi merupakan buah 
dari pembangunan yang terlalu kota-sentris. Para pendatang yang 
tidak memiliki cukup kapasitas akan semakin termarjinalkan dari 
percaturan ekonomi kota yang cenderung mengeksploitasi kapital 
secara besar-besaran. Merekapun hanya dapat menempati hampir 
setiap pojok ruang kota yang tersisa dan harus rela hanya tinggal 
di sepetak lahan bertembok kardus dan beralaskan koran. Itupun 
tetap harus berseteru dengan pihak Satpol PP yang sewaktu-waktu 
akan menggusur “tempat tinggal” mereka untuk di-convert menjadi 
hunian kelas menengah ke atas, pusat perbelanjaan, atau lokasi 
industri baru.

Seandainya saja paradigma pembangunan nasional tidak terlalu 

Kebijakan pembangunan di Indonesia 
terlalu berorientasi dan hanya 
terkonsentrasi ke kota lengkap dengan 
segala karakteristik yang melekat pada 
entitas wilayah ini.

Dan tentu saja, informalitas ini 
berdampak buruk seiring dengan tidak 
kunjung membaiknya kapasitas pemda 
dalam memberikan pelayanan (layanan 
kesehatan, fasilitas pendidikan, termasuk 
utilitas/infrastruktur, dll) kepada seluruh 
warganya tanpa kecuali, baik warga asli 
maupun pendatang.

ruang utama
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terkonsentrasi ke perkotaan, mungkin fenomena ledakan penduduk 
di perkotaan dapat dihindari dan ketimpangan antar wilayah kota 
vs. desa dapat pula diredam.

Relasi antar aktor: pemerintah – swasta – masyarakat, seharusnya 
tidak hanya transformasi ekonomi belaka. Karakteristik penduduk 
Indonesia yang sudah sangat dinamis seiring dengan laju teknologi 
informasi, juga harus dilibatkan dalam proses transformasi sosial, 
budaya, dan politik. Demikian pula dengan aspek tata kelola kota, 
salah satu faktor kunci dalam kesuksesan manajemen perkotaan2.

Ada hal yang dapat dipelajari dari New York Metropolitan Region 
(NYMR): New York, New Jersey, dan Connecticut; ada sebuah 
organisasi multi-aktor yang selalu berperan aktif dalam proses 
perencanaan kota yaitu Regional Plan Association (RPA)3. RPA 
telah berhasil melakukan penelitian, perencanaan, dan advokasi 
dalam berbagai aspek. Misal: sistem transportasi, ruang terbuka 
publik, hingga penyiapan kelompok komunitas untuk mendukung 
keberlanjutan perkembangan kota. 

Seharusnya pemda DKI Jakarta dapat mengajak pemda sekitarnya 
untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengingat posisi Jakarta 
sebagai pusat pertumbuhan untuk regional Jabodetabekpunjur. 
Arogansi institusi (dinas red.) harus dihilangkan dan digantikan 
dengan koordinasi yang intensif antardinas untuk mengurangi 
tumpang tindih program/proyek. Akan lebih efektif dan efisien jika 
pemerintah pusat melalui kementerian terkait mampu memfasilitasi 
upaya-upaya kerjasama dan koordinasi dengan kota-kota yang 
berdekatan dalam perumusan kebijakan fungsional4.

Penulis memandang penting upaya re-aktivasi fungsi dan 
pemberian otoritas lebih kepada Badan Kerja Sama Pembangunan 
(BKSP) Jabodetabekpunjur, lembaga koordinator pembangunan 
infrastruktur di kawasan megapolitan ini. Konsep partisipasi publik 
dan keterlibatan para pakar sebagaimana telah dipraktikkan oleh 
RPA dapat dijadikan landasan untuk mereformasi kelembagaan 
BKSP Jabodetabekpunjur. Hal ini penting karena dengan 
kewenangan yang dimiliki BKSP saat ini, sangat mustahil untuk 
dapat mengimplementasikan konsep perencanaan integratif yang 
mencakup seluruh wilayah Jabodetabekpunjur.

Memang berat bagi para walikota dan bupati untuk memberikan 

2 Banyak Indonesian scholars yang 
menaruh perhatian pada isu model 
pengelolaan perkotaan, namun mengingat 
hubungan yang kurang sinergis antara 
birokrat dengan lingkungan akademis 
dikarenakan sarat muatan-muatan 
politis, maka tidak banyak peran 
nyata yang diberikan para akademisi 
demi kelangsungan fungsi kota-kota di 
Indonesia.

3 Salah satu elemen anggota dari 
organisasi non-profit ini adalah kalangan 
akademisi. Berdiri tahun 1922. RPA juga 
mengajak warga kota, kalangan bisnis, 
dan pemerintah guna mewujudkan cita-
citanya.

4 Kebijakan yang dimaksud antara 
lain kerjasama antar daerah (inter-
governmental cooperation) dalam 
menyediakan layanan infrastruktur, 
reformasi dan perampingan birokrasi 
guna meningkatkan kualitas layanan 
publik, serta perkuatan lembaga-lembaga 
eksisting baik pemerintah maupun non 
pemerintah yang selama ini berperan 
dalam pengelolaan ibukota.
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kewenangan mereka serta saling berkolaborasi, khususnya di 
era dan euforia otonomi daerah yang cenderung memberikan 
“kebebasan” seluas-luasnya bagi penguasa daerah untuk mengelola 
(atau mengeksploitasi lebih tepatnya) wilayahnya. Namun sebagai 
wujud tanggungjawab terhadap konstituen (masyarakat red.), 
adalah sebuah kewajiban bagi para pemda untuk menomorsatukan 
kepentingan bersama (regional) dalam menangani kompleksnya 
persoalan di Jabodetabekpunjur.

Sektor swastapun demikian. Untuk mewujudkan hubungan yang 
baik antara ketiga aktor tersebut, pemerintah – swasta – dan 
masyarakat, sektor swasta juga harus diajak untuk berpartisipasi 
aktif. Pemerintah kota Rotterdam yang saat ini tengah gencar 
mengkampanyekan partisipasi sektor swasta dalam upaya mitigasi 
dampak perubahan iklim patut dijadikan contoh. Deltalings6 
adalah salah satu aktor utama dari sektor swasta yang terlibat 
dalam inisiatif ini. Peluang dan potensi sektor swasta dalam 
pembangunan (dan penataan) ibukota juga harus digarap dengan 
serius oleh pemerintah. Sebagai sumberkapital dan knowledge, 
pemerintah dapat memobilisasi swasta dan mengajak mereka 
untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui 
skema public private partnership (PPP). Beberapa regulasi sudah 
disiapkan oleh pemerintah, tinggal mensinkronkan dan mengawasi 
saja jalannya PPP tersebut.

Jika kewenangan lebih telah diberikan oleh pemerintah pusat dan 
masing-masing pemda kepada lembaga ini untuk menahkodai 
proses pembangunan yang melibatkan banyak stakeholder, serta 
terjalinnya kerjasama dengan berbagai kalangan (akademisi/
pakar, pemerintah, swasta, dan masyarakat), maka upaya ini akan 
memberikan nilai tambah bagi output dan outcome berbagai 
program yang akan diluncurkan. Selain itu, upaya ini juga akan 
dapat menjadi salah satu bentuk transfer of knowledge and 
experience bagi seluruh pihak.

Sedangkan untuk menangani konflik internal kota, sebagai contoh 
misalnya dari bidang transportasi, ketakutan yang ada di masyarakat 
mengenai kemacetan lalu-lintas total yang diprediksi bakal terjadi 
di Jakarta pada tahun 2015 perlu disikapi secara arif. Perbaikan 
di berbagai lini, baik transportasi kota maupun regional harus 
menjadi catatan bagi pemda dan para stakeholders. Misal: formulasi 
paket kebijakan komprehensif dengan memberlakukan mekanisme 

5 Sekedar catatan: menata Jakarta 
sebagai core city di lingkup regional 
Jabodetabekpunjur akan membawa 
konsekuensi penataan kembali 
kota-kota di sekitar Jakarta. Oleh 
karena itu, argumen yang mendasari 
urgensi kerjasama antar daerah juga 
menggarisbawahi konsep integrated 
development framework dalam wacana 
dan praktik pengembangan kota di 
tanah air. Meskipun kita telah memiliki 
perangkat regulasi seperti: RTRWN 
(Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), 
RTRW Jabodetabekpunjur, UU Penataan 
Ruang, dan lain sebagainya, tapi tetap 
saja tanpa good political will baik dari 
pemerintah pusat maupun pemda se- 
Jabodetabekpunjur untuk berkolaborasi 
dan melepaskan ego kedaerahan, sangat 
mustahil tujuan dari pembangunan yang 
terintegrasi dapat dicapai.

6Sebuah konsorsium/aliansi yang 
beranggotakan lebih dari 600 perusahaan 
swasta dan asosiasi yang khusus 
bergerak di bidang logistik dan industri, 
Deltalings juga merupakan salah satu 
partner strategis pemerintah yang cukup 
berpengaruh baik di tingkat regional 
maupun di Uni Eropa

ruang utama
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insentif dan disinsentif bagi para pengguna kendaraan pribadi untuk 
berpindah moda. Hal ini dilakukan melalui penyediaan moda 
transportasi publik berupa busway, kereta komuter, dan buskota 
yang aman, nyaman, terjangkau, serta melayani skala cakupan 
wilayah megapolitan Jabodetabekpunjur (termasuk integrasi 
dengan angkutan umum non-regional seperti angkot, bajaj, atau 
bemo). Namun tidak cukup hanya berhenti disitu. Kebijakan ini 
perlu pula dibarengi dengan penerapan standar emisi gas buang 
agar kandungan gas rumah kaca yang keluar dari asap kendaraan 
tidak semakin mencemari lingkungan kota.

Penutup: catatan bagi para urban manager 
Untuk mengakhiri tulisan ini, saya ingin meng- highlight kembali 
pentingnya internalisasi konsep integrated development approach 
dalam setiap upaya dan praktik perencanaan serta manajemen 
perkotaan di Indonesia. Selain itu, dengan mengimplementasikan 
sistem tata kelola kota yang baik (good urban governance), baik dari 
sisi pemerintah (dengan melakukan perampingan birokrasi agar 
tercipta efisiensi dan efektivitas mekanisme pelayanan publik), 
sektor swasta, maupun masyarakat sendiri, maka diharapkan 
koherensi dan sinergi dapat tercipta. Internalisasi dua pendekatan 
tersebut oleh seluruh warga kota akan dapat mengembalikan 
fungsi-fungsi ibukota seperti seharusnya, yaitu menyediakan sistem 
layanan perkotaan yang cukup, nyaman, dan amag bagi warganya, 
tanpa kecuali.

Demikian sedikit yang bisa penulis berikan. Semoga seluruh anak 
bangsa yang saat ini tengah menimba ilmu di luar negeri dapat 
semakin mengasah keahlian dan sense-nya dalam melihat konteks 
permasalahan serta memilih pisau analisis yang tepat untuk mencari 
solusinya. Berbagai teori serta praktik manajemen perkotaan 
dari Barat dapat kita sesuaikan dan adopsi guna perbaikan carut-
marutnya sistem kota-kota di Indonesia.
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pembangunan yang melibatkan banyak 
stakeholder, serta terjalinnya kerjasama dengan 
berbagai kalangan (akademisi/pakar, pemerintah, 
swasta, dan masyarakat), maka upaya ini akan 
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kemacetan lalu-lintas total yang diprediksi bakal 
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busway, kereta komuter, dan buskota yang aman, 
nyaman, terjangkau, serta melayani skala 
cakupan wilayah megapolitan Jabodetabekpunjur 
(termasuk integrasi dengan angkutan umum non-

regional seperti angkot, bajaj, atau bemo). Namun 
tidak cukup hanya berhenti disitu. Kebijakan ini 
perlu pula dibarengi dengan penerapan standar 
emisi gas buang agar kandungan gas rumah kaca 
yang keluar dari asap kendaraan tidak semakin 
mencemari lingkungan kota.

Penutup: catatan bagi para urban manager
Untuk mengakhiri tulisan ini, saya ingin meng-
highlight kembali pentingnya internalisasi konsep 
integrated development approach dalam setiap 
upaya dan praktik perencanaan serta manajemen 
perkotaan di Indonesia. Selain itu, dengan 
mengimplementasikan sistem tata kelola kota 
yang baik (good urban governance), baik dari sisi 
pemerintah (dengan melakukan perampingan 
birokrasi agar tercipta efisiensi dan efektivitas 
mekanisme pelayanan publik), sektor swasta, 
maupun masyarakat sendiri, maka diharapkan 
koherensi dan sinergi dapat tercipta. Internalisasi 
dua pendekatan tersebut oleh seluruh warga kota 
akan dapat mengembalikan fungsi-fungsi ibukota 
seperti seharusnya, yaitu menyediakan sistem 
layanan perkotaan yang cukup, nyaman, dan 
amag bagi warganya, tanpa kecuali.

Demikian sedikit yang bisa penulis berikan.
Semoga seluruh anak bangsa yang saat ini 
tengah menimba ilmu di luar negeri dapat semakin 
mengasah keahlian dan sense-nya dalam melihat 
konteks permasalahan serta memilih pisau 
analisis yang tepat untuk mencari solusinya. 
Berbagai teori serta praktik manajemen perkotaan 
dari Barat dapat kita sesuaikan dan adopsi guna 
perbaikan carut-marutnya sistem kota-kota di 
Indonesia.

*****
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ruang karya

Jakarta dalam angka2008
sebuah ringkasan singkat mengenai 
Jakarta pada tahun 2008 dengan 
bersumber data BPS Jakarta
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Social Mall: Barter, Trade, 
Exchange: Reinventing Public Space

Jakarta is not well served with public space. Its museums, parks, and 
libraries are popular enough as public destinations, but these facilities are 
rare and most are not well maintained. Shopping malls, by contrast, are 
amongst Jakarta’s most lively and well-attended collective spaces. This is 
so much so that malls have become default “public” spaces of the city. In 
general, Jakarta malls are well-maintained, air-conditioned, comfortable, 
safe and strategically located in the city. Jakarta and its extended 
metropolitan region is currently served by more than 150 malls. Yet by 
Southeast Asian standards, this is a relatively modest number. Bangkok, 
for example, has a ratio of one mall for every 171,000 inhabitants, 
whereas Jakarta’s ratio is one per 372,000 inhabitants. From the point of 
view of the developer this is an opportunity, and recent business surveys 
in Jakarta have suggested that the mall culture has room to grow. The 
construction of malls has been adopted by the municipal government 
as an effective way of delivering “public” amenity: a collective space 
can be provided without taxing the public purse, and in addition the 
local municipality benefits economically from mall development. So 
promising is the mall that in 2006, the then-Mayor of Jakarta, Mayor 
Sutiyoso, famously sought to build 100 new malls as a means of short-
circuiting more typical forms of urban planning.

The downside of the flurry of mall construction in Jakarta relates to the 
relative failure of such facilities to be both truly public spaces and to 
integrate into the urban fabric in which they are located. The essentially 
privatised, largely middle-class logics of the mall means that there are 
many who are excluded from such spaces. Indeed, many malls exclude 
locals and service only more middle class, drive-to users. Malls also 
generate traffic problems, and cause water and air pollution. Neither 
government, private enterprise, nor community pressure can resolve 
these problems on their own. Only a new synthesis of cooperative and 
collective action can begin to roll back the deleterious consequences 
of runaway mall development, governmental weakness and neglect of 
physical and social infrastructure.

SHAU/ Daliana Suryawinata, Florian Heinzelmann, Peter Bednar
andramatin/ Isandra Matin, Faizal Syamsalam, Yogi Ferdinand, Pratiwi Tanuwihardja, 
Felandro Madjid
stba/ Alex Wall, Martin Roth, Marcus Kopper, Poliksen Qorri, Julia Schütz, Meike 
Wittenberg

An example of Pakubuwono Mall in 
jakarta, where the empty mall has totally 

been reused as a Futsal (a small version 
of football) stadium where numerous 

championships are held as well as for daily 
exercises.

Empty malls is a general problem in 
Jakarta (and in some countries in Asia). 

Blocked escalator access in 
Glodok Plaza mall, Jakarta. 

ruang ide



ruang | kreativitas tanpa batas

61

Map of Jakarta showing standalone and cluster malls
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Th e Social Mall project proposes to insert public programs and facilities 
into malls that have low occupancy rates and empty commercial spaces. 
Architects SHAU, Andramatin, and Alex Wall have collaborated 
to explore the consequences of introducing non-typical programs, 
such as museums, libraries, and sports facilities, as well as spaces for 
street vendors. By encouraging a greater diversity of the population 
into mall spaces, they become better embedded in the community 
in which they are located. Th e Social Mall project is designed to seed 
new cross-programming capacities that might serve as a model for the 
programmatic mix of fully operational, more inclusive, and locally 
better-integrated malls. Th e proposal has a site-specifi c logic in which 
a more diverse set of reciprocal exchanges is cultivated between a mall 
and its local context.

Project 1
INFILL-TRADE 
Poins Square Mall in Lebak Bulus

Th e Mall gets abundant visitors and the neighborhood gets their library, 
theatre, playground and other long-awaited facilities.

Th e Poins Square Mall is chosen as an example of standalone mall. 
Analyzing the neighborhood of Poins Square (30,956 people in a 1.2km 
radius), we fi nd out that it lacks over 34,800 square meters of public 
facilities including multimedia library, health clinic, small mosques, 
multi-purpose hall, playground, activity park, indoor sports facilities, 
public theater and art gallery. 
Th e mall itself is a curious case where half of it is working well, while 
the other half is completely empty. It is a destination for computer, 
electronic and hobby shopping in the district with a large supermarket 
at the bottom of the mall. Poins Square Mall has over 12,733 square 
meters of empty space waiting to be reprogramed.

Limits
Only the programs that can fi t into the mall can be accommodated. 
Th us in order to “solve” the whole 1.2 km-radius neighborhood 
problem, we need other buildings or networks of buildings. Th is is the 
natural limitation of the size of the mall, and therefore we proceed to 
the next scale.

Indonesian Bethel Church is a loyal 
renter of one of the counters. Within 

100m2 area, the church holds masses 
and classes every Sunday.

Since this year the National Electricity 
Company invades shopping malls, as a 

way to provide more customer service 
and to ease monthly bill payment. In 
other malls, the tax offi  ce has opened 
counters to get access to more people.

(Next page) An isometric drawing of 
‘Poins Square’ Social Mall in Jakarta- A 

zero-budget solution to revitalize the 
half-empty mall and at the same time, 

accommodate public facilities which 
the neighborhood lacks. New programs, 

mainly the public facilities are shown 
with people, furniture and activity, while 

the existing commercial programs are 
represented as boxes. As in a city map, 
all the programs which are of common 

interest are highlighted. 





64

Project 2
HI-BRIDge
Cluster Malls Around Hotel Indonesia Roundabout

By having connected malls, we can optimize consumption within a 
small amount of time. The time usually spent in traffic can now be 
spent on more shopping. A bigger part of the city gets the resulting 
spillover effect.

Intervention at the level of clustered malls, in this case Thamrin, Jakarta’s 
central location, gives an opportunity for further urban renewal due to 
the scale and demands of the site. Here we expect the different mall 
owners to collaborate to increase sales (“coopetition”- The Harvard 
Design School Guide to Shopping) under the guidance of public 
officials and architect/ urban designer.center line perspective

ruang ide
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The Social Mall proposes to add linkages to the following malls: Plaza 
Indonesia I & II, JACC, EX Plaza, even Sarinah Thamrin (the oldest, 
first mall in Jakarta) in the form of pedestrian boulevards, bridges and 
ramps, where the missing public programs of the middle-low income 
settlement are also to be inserted there (calculated from the needs of the 
37,532 population within a 1.2km radius). The task of this project is 
also to provide workers of the office towers with lunch facilities, where a 
careful collection and organization of currently dispersed street vendors 
may reactivate the last piece of nature in the area: Waduk Melati. A 
green network to the upper-class Menteng settlement can be made 
by directing the pedestrian boulevard to Menteng. The next step is to 
connect these interventions with public infrastructure: there are two 
existing bus and train stations, and a planned monorail station that will 
connect this development to many parts of the city.

center line perspective
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Penulis senang menganalogikan infrastruktur jalan raya dengan 
saluran pipa air. Interkoneksi antar ruas jalan raya satu dengan jalan 
raya lain dapat dibandingkan dengan koneksi jaringan pipa yang saling 
terhubung satu sama lainnya. Pipa memiliki kapasitas diameter yang 
mengindikasikan ruang yang tersedia bagi molekul-molekul air untuk 
berpindah tempat. Dalam satu acuan tenggang waktu, dengan asumsi 
laju perpindahan linear air yang sama, sebuah pipa berdiameter besar 
dapat melakukan transport molekul air yang jauh lebih besar dari 
pada pipa berdiameter kecil. Suatu hal yang natural. Suatu tinjauan 
sederhana yang sama sekali jauh dari mengagetkan, dan cenderung 
membosankan.

Belajar dari analogi perpindahan materi air pada pipa, kita sadar bahwa 
kapasitas pipa menentukan bebas tidaknya molekul air berpindah 
tempat. Pada pipa berdiameter besar, molekul-molekul air dapat dengan 
bebas bergerak kesana kemari dalam mencapai tujuannya. Pada pipa 
dengan diameter kecil, molekul-molekul air harus berdesakan mengantri 
untuk mendapat giliran berikutnya untuk melangkah mendekat 
sampai pada tujuan. Kasus yang persis pada kasus infrastruktur jalan 
dan perpindakan “molekul-molekul” kendaraan pengisinya. Sekali lagi, 
tinjauan naif, yang sangat mudah dicerna.

Kemacetan Lalu Lintas dan 
Rendahnya Efisiensi Pengguaan 

Kontainer Transportasi 
oleh Meditya Wasesa

Meskipun penulis pernah 
mendapat secuil pendidikan 
di modul teknik transportasi, 
namun secara pribadi penulis 
lebih memilih untuk mengambil 
sudut pandang (yang mungkin 
dianggap terlalu) simplistik 
intuitif dalam menganalisa 
mengenai masalah kemacetan 
lalu lintas.
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Ada beberapa hal yang membedakan transportasi alami dengan 
transportasi manusia “beradab”. Pada kasus perpindahan molekul 
air, setiap molekul air hanya memindahkan dirinya sendiri. Ia hanya 
mengakusisi ruang yang ia butuhkan pada pipa sesuai keperluan 
volume tubuhnya. Pada kasus jalan raya dan perpindahan manusia 
pun sebenarnya pun begitu. Namun dengan seiring perkembangan 
peradaban, dalam melakukan perpindahan manusia membutuhkan 
akusisi jalan raya (yang notabene infrastruktur umum) lebih dari 
kebutuhannya.

Sebagai ilustrasi penulis mengajak pembaca untuk melihat ilustrasi 
pada gambar nomor satu. Pada gambar pertama, saya mengilustrasikan 
sepenggal jalan raya dengan kapasitas tampung instant sebesar 6x4 = 
24 orang. Pada gambar berlabel satu, diilustrasikan kemacetan lalu 
lintas dimana setiap orang mengisi setiap ruang yang tersedia. 24 orang 
mengisi 24 ruang kosong. Ini berarti ruang jalan terokupasi 24/24 = 
100%. Scenario ini persis sama yang terjadi pada molekul air, setiap 
molekul membawa dirinya.

Pada gambar berlabel dua, penulis mengilustrasikan kemacetan lalu 
lintas, dimana pengguna jalan diasumsikan semua mengendarai sepeda 
motor. Kapasitas jalan raya diasumsikan sama dengan kondisi pertama. 
Untuk mengilustrasikan kondisi ekstrem, setiap pengendara motor 
bepergian sendiri tanpa membawa penumpang lain. Pada ilustrasi 
ini, sepeda motor memakan tempat untuk 2 volume ruang orang 
pada jalan. Pada kondisi egoistis sempurna, efisiensi penggunaan jalan 
menurun drastis dari 24/24 = 100% menjadi 12/24 = 50%. 
 
Pada gambar tiga penulis mengilustrasikan kejadian serupa, namun kali 
ini setiap pengguna jalan diasumsikan mengendarai mobil berkapasitas 
tampung empat orang. Pada kondisi ini, jalan yang pada mulanya 
berkapasitas tampung 24 orang, pada kondisi egoistis sempurna hanya 
diisi oleh 6 orang saja. Ini berarti kapasitas jalan hanya dipakai 25% 
dari seharusnya. 

Walaupun ilustrasi ini adalah ilustrasi yang ditampilkan bersifat 
simplistik, namun model ini sangat valid untuk diaplikasikan ke dalam 
kehidupan nyata. Sebagai contoh, ambillah kasus ketika pembaca 
terjebak pada kemacetan lalu lintas. Coba perhatikan kendaraan-
kendaraan yang menemani pembaca menikmati kemacetan. Atau 
mungkin coba perhatikan kendaraan kita sendiri. Berapa banyak 
kendaraan-kendaraan berkapasitas ruang besar yang ternyata hanya 
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diisi oleh satu orang? Berapa banyak sepeda motor-sepeda motor 
berseliweran? Perhatikan pula apakah tempat duduk belakangnya terisi. 
Perhatikan pula perbandingan antara angkutan umum dan angkutan 
pribadi yang sama-sama menikmati indahnya macet hari ini Berapa 
banyak angkutan umum, berapa banyak kendaraan pribadi yang 
terjebak pada kemacetan.

Pada kondisi dimana kapasitas infrastruktur jalan yang sangat 
terbatas penulis mendukung pendapat klasik nan substansial yang 
menyatakan bahwa penggunaan angkutan umum masal harus 
menjadi prioritas utama para pengembang kawasan padat penduduk. 
Dengan digunakannya angkutan-angkutan berkapasitas besar, efisiensi 
penggunaan jalan dapat segera ditingkatkan. Walaupun penggunaan 
ruang kendaraan umum dengan efisiensi 100% adalah hal yang utopia, 
bagaimanapun juga efisiensi penggunaan ruang bagi pemakaian 
kendaraan umum hampir bisa dipastikan akan jauh melebihi efisiensi 
penggunaan ruang pada kendaraan pribadi. Dengan pengertian bahwa 
jumlah orang yang dipindahkan persatuan waktu akan meningkat seiring 
dengan meningkatnya efisiensi penggunaan ruang, maka penggunaan 
kontainer-kontainer transportasi dengan efisiensi penggunaan ruang 
yang rendah adalah hal yang harus dihindari.

Mari kita beranjak dari ilustrasi teoretis dan kembali pada realita. 
Dengan melihat kondisi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, 
maka penalaran tadi jauh dari keberlakuan. Angkutan-angkutan 
umum selalu diasosiasikan dengan alat transportasi yang dipandang 
sebelah mata. Dikarenakan alasan kenyamanan, keamanan, dan 
fleksibilitas dalam bepergian, sebagian besar masyarakat pada 
umumnya menginginkan untuk bepergian dengan kendaraan pribadi. 
Belum lagi saat ini permohonan kredit untuk mendapat kendaraan 
pribadi semakin dipermudah. Walhasil, kontainer-kontainer angkutan 
berefisiensi rendah semakin menyesakkan jalan. Akhirnya, jalan yang 
sudah sesak, dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan kosong.

Setelah mengulas perbandingan simtom dan teori, langkah selanjutnya 
adalah formulasi solusi. Penulis beranggapan perlunya pemberian 
prioritas utama dalam menjadikan angkutan umum masal (bis, kereta 
api, dll) sebagai alat transportasi utama bagi masyarakat. Ketertarikan 
masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi harus direduksi 
sedemikian rupa, dengan cara melakukan standardisasi kualitas 
angkutan umum. Aspek keamanan, kenyamanan, kepastian jadwal 
tempuh, fleksibilitas trayek, dan berbagai peningkatan kualitas lainnya 
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adalah hal yang wajarnya tidak dikompromikan. Bila aspek-aspek tadi 
dapat dijamin, maka adalah suatu pilihan yang berat bagi pengguna 
jalan untuk memilih untuk bermacet-macet ria dikendaraan pribadinya 
bila tersedia cara lain yang terjamin realibilitas tempuhnya dan terjamin 
pula keamanan dan kenyamanannya. Penulis berkeyakinan, bahwa 
masyarakat bukannya tidak mau menggunakan angkutan umum, 
namun standardisasi kualitas kendaraan umum yang dirasa masih 
sangat minim mengkondisikan masyarakat untuk memilih penggunaan 
kendaraan pribadi. 

Kala setiap orang menjadikan penggunaan kontainer transportasi 
berefisiensi ruang rendah sebagai prioritas utama, maka kemacetan 
lalu lintas akan semakin akut. Membuang waktu berjam-jam di jalan 
setiap hari adalah bukan hal yang aneh lagi bagi warga kota-kota besar. 
Bila tersedia alternatif transportasi yang lebih tepat waktu, aman, dan 
nyaman, tentu masyarakat akan lebih memilih menginvestasikan 
untuk melakukan aktifitas-aktifitas berkualitas, seperti berkumpul 
dengan keluarga tercinta. Berdasarkan ilustrasi simplistik yang diajukan 
sebelumnya, alternatif solusi yang dirasa efektif adalah meningkatkan 
efisiensi penggunaan ruang jalan dengan melakukan peningkatan 
kualitas dan kuantitas transportasi umum. Dengan meningkatnya 
penggunaan alat transportasi berefisiensi ruang tinggi, maka efisiensi 
ruang penggunaan jalan akan meningkat dan diharapkan kemacetan 
dapat dikurangi dengan drastis.

Ilustrasi yang diajukan disadari penulis sebagai ilustrasi yang mungkin 
bagi sebagian ahli dirasakan terlalu sederhana. Namun penulis 
lebih memilih untuk berkonsentrasi pada esensi permasalahan dari 
pada asesoris kompleksitas yang sering mengaburkan pesan utama 
dari permasalahan. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala 
keterbatasan ilmu dan intensi penulis hanya ingin berbagi dan 
menyumbang pemikiran tentang esensi permasalahan kemacetan lalu 
lintas.



“King’s Views of New York”, 
1911-1912, oleh Moses King”
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TITAN CITY
Utopia Sebuah Metropolis

Prediksi New York tahun 1950 oleh Harvey Wiley Corbett, 
ilustrasi oleh Hugh Ferriss dalam Popular Science Monthly, Agustus 1925
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Jika anda penduduk Jakarta, atau kota-kota besar di Indonesia lainnya, dimin-
ta menggambarkan seperti apa kota anda seabad mendatang, apa yang ada 
di dalam benak anda? Tidak banyak perubahankah? Atau imajinasi sci-fi ala 
Hollywood? Bayangkan penduduk New York seratus tahun lalu yang membay-
angkan kotanya seabad mendatang. Jika film yang menjadi referensi kita akan 
kota masa depan saat ini, pada masa itu mungkin arsitek dan seniman lah yang 
memberi referensi kota masa depan mereka.

Banyak arsitek maupun seniman yang mencoba meramalkan seperti apa se-
buah kota yang ideal di masa depan. Beberapa mengajukan teori yang dapat 
diterima secara akademis, namun banyak juga yang hanya khayalan semata. 
Titan City adalah salah satu contoh kasus yang patut untuk disimak. Pertama 
karena kreatornya adalah asitek terkemuka yang diakui baik sebagai praktisi 
maupun akademisi, dan kedua karena pengaruhnya terhadap berbagai aspek 
kehidupan di masa itu, awal abad ke-20. Menarik untuk mengulas kembali 
pemikiran yang menjadi latar belakang karya mereka dan relevansinya dengan 
masa kini, yang notabene adalah “masa depan”-nya mereka.



“City of the Future”, 1913, oleh 
Harvey Wiley Corbett

“New York City as it will be in 
1999”, 1900, 

oleh Andrew H. Green, HH. 
Vreeland dan John McDonald”

“Great City of the Future”, 
Cosmopolitan, November 1908, 

oleh. William R. Leigh”
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The Uproar

25 Oktober 1925, ribuan pasang mata New Yorker terpana oleh gambaran 
spektakuler mimpi sebuah utopia di hadapan mereka. Dalam sebuah pa-
meran bertempat di John Wanamaker Department Store yang berjudul 
“The Titan City, a Pictorial Prophesy of New York, 1926-2026” ditampil-
kan berbagai ilustrasi, dengan teknik penggambaran yang baik, tentang 
sebuah kota metropolitan yang terdiri dari skyscrapers yang menjulang, 
dihubungkan jembatan-jembatan pedestrian setinggi puluhan meter, ken-
daraan yang berseliweran di jalan dan udara, serta koridor pejalan kaki 
yang lapang dan nyaman. Utopia itu diberi nama Titan City.

Tiga aktor dibalik kehebohan itu adalah arsitek Raymond Hood dan 
Harvey Wiley Corbett, serta Hugh Ferriss seorang architectural delinea-
tor (seniman yang mengilustrasi impresi-impresi arsitektural). Raymond 
Hood, yang kemudian dikenal sebagai salah satu desainer Rockefeller 
Center, bersama Corbett, adalah salah satu arsitek skyscrapers terkemuka 
di Amerika. 

Sedangkan Harvey Wiley Corbett adalah seorang yang selalu menjadi 
suporter skyscrapers dalam debat antara hubungan tingginya bangunan 
dengan kepadatan lau lintas. Bersama Hugh Ferriss sebagai ilustrator, 
Corbett memberi kuliah dan menerbitkan jurnal-jurnal mengenai topik 
tersebut dalam berbagai media massa berpengaruh seperti Architectural 
Forum, The American City, dan The Saturday Evening Post. 

Corbett menjadi anggota Regional Plan of New York’s committee on “Fifty-
ninth Street and Traffic Studies” pada 1923. Badan ini bertujuan untuk 
meneliti cara mengurai kepadatan lalu lintas di area Central Bussiness Dis-
trict (CBD).

Sebenarnya jika dirunut ke belakang, euforia “Kota Masa Depan” ini su-
dah dimulai sejak awal abad ke-20. Pada periode ini New York mengalami 
arus besar urbanisasi dan perkembangan kota yang fenomenal. Skyscrap-
ers dianggap sebuah ide yang tepat sebagai alat untuk mengontrol zon-
ing, kepadatan populasi, kejenuhan lalu lintas dan pertumbuhan pinggi-
ran kota yang tak terkendali. Sejak awal perkembangan high-rise building 
pada akhir abad ke-19, New York mulai tumbuh secara vertikal. 

Panorama baru cakrawala New York yang didominasi bangunan tinggi 
membuat masyarakatnya penasaran dan berandai-andai seperti apa wu-
jud kota mereka seabad kemudian. Para ilustrator yang mula-mula me-
lemparkan konsep kota ideal masa depan secara visual ke mata publik 
melalui ilustrasi-ilustrasi seperti “New York City as it will be in 1999” pada 
tahun 1900, “Great City of The Future” tahun 1908 dan sebuah buku ber-
gambar, “King’s Dream of New York” pada 1911-1912. Diskusi-diskusi ini 
kemudian masuk ke ranah akademis dengan bergabungnya para arsitek 
dalam debat.



Ilustrasi konsep Corbett dan Ferriss men-
genai pemisahan jalur kendaraan dan 

pejalan kaki dengan sidewalk ber-arcade 
untuk Regional Plan of New York’ (RPNY), 

1923 - 1924
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“Proposal for Manhattan 1950”, Montage 
of Aerial Photograph and Drawing, oleh 

Raymond Hood, ilustrasi oleh Hugh Ferriss, 
1929.

Skyscraper Bridges, oleh Raymond Hood, 
ilustrasi oleh Hugh Ferriss, 1929.
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Harvey Wiley Corbett

Harvey Wiley Corbett dikenal luas dengan karya-karya skyscrapers-nya 
di New York dan London serta keberpihakannya terhadap bangunan 
tinggi dan modernisme dalam arsitektur. Sejak 1922 bersama dengan 
Hugh Ferriss, Corbett melakukan serangkaian studi teoritis mengenai 
perlunya peraturan setback bagi puncak bangunan-bangunan tinggi 
di New York dan zoning law untuk skyscrapers. Corbett berpenda-
pat bahwa setback bagi bangunan tinggi sangat perlu berdasarkan 
efek visual yang dihasilkan akan terasa lebih ramah bagi manusia di 
level bawah terhadap bangunan skala besar. Diharapkan dapat meng-
hindarkan efek “terjepit“ oleh dinding menara tinggi di kiri-kanan ja-
lan. Berbagai ilustrasi karya Ferriss, yang konsepnya diberikan Corbett, 
diterbitkan di berbagai media mencerminkan prediksi mereka bahwa 
di masa datang New York akan dipengaruhi oleh aturan zoning dan 
puncak-puncak bangunan tinggi yang di-setback-kan secara berteras.

Titan City versi Corbett adalah sebuah kota yang terdiri dari skyscrap-
ers setebal beberapa blok dengan fasade berteras berdasarkan aturan 
setback yang menampung berbagai macam fungsi untuk menunjang 
aktivitas warga kota. Tipe bangunan ini disebutnya sebagai sebuah su-
perblock, yang menjadi dasar bagi pengembangan-pengembangan su-
perblock dan mixed-use building di era modern. (lihat gambar Prediksi 
New York tahun 1950)

Kehidupan kota yang sesungguhnya ditempatkan pada tingkat empat 
keatas dimana seluruh fungsi ekonomi, sosial, dan residensial ditem-
patkan. Sedangkan tiga lantai di bawahnya adalah sarana transportasi 
yang multi-level. Level terbawah adalah kereta bawah tanah, di atasnya 
jalan yang berkecepatan tinggi (seperti jalan tol masa kini), kemudian 
jalan kendaraan biasa di atasnya dan pedestrian level di tingkat em-
pat. Transportasi udara juga dipertimbangkan dengan menyediakan 
landasan-landasan di atap gedung. Jalur pejalan kaki bertingkat (multi-
level pedestrian way) dan transit system, serta bangunan-bangunan 
yang tebal (bulky) memperlihatkan khas pandangan Corbett mengenai 
respon kepadatan tinggi dan sentralisasi pembangunan.

Raymond Hood

Raymond Hood adalah seorang fanatik tower, kalau boleh dibilang 
begitu. Hood begitu meyakini bahwa sebuah tower adalah bentuk 
paripurna baik secara arsitektural maupun sebagai urban design tools. 
Hood membayangkan bahwa kota yang ideal dibentuk melalui beber-
apa tower ramping yang menjulang dalam setiap beberapa blok mid-
rise, bukan skyscrapers kompak sebesar beberapa blok dengan fasade 
depan yang berteras ala Corbett. Setiap tower dikelilingi ruang terbuka 
dan jalan yang lebar sehingga udara dan cahaya tetap berlimpah bagi 
penghuninya. Ide Hood sepertinya sejalan dengan pendapat Le Cor-
busier dalam bukunya “The City of Tomorrow and Its Planning” yang 
diterbitkan tahun 1925.
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“Tower City Aerial Perspective,” I, II and III. 
Courtesy Architectural Archives, University of 

Pennsylvania, oleh Raymond Hood.

Dalam pameran di Wanamaker, Raymond Hood memaparkan idenya 
mengenai skyscraper bridges yang membentang melalui sungai Hud-
son. Pilar-pilar penyangga jembatan tersebut ditransformasi menjadi 
sebuah tower apartemen. Diperkirakan sekitar 50.000 penghuni dapat 
ditampung dalam skyscrapers bridge ini. Hood meyakini jembatan-
jembatan tersebut dapat menjadi solusi bagi kemacetan lalu-lintas dan 
hunian waterfront yang menarik. (lihat gambar Skyscraper Bridges di 
samping)

Hood juga mengusulkan agar bangunan-bangunan low-rise di daerah 
midtown agar digantikan dengan tower-tower yang lebih tinggi. Hood 
juga mendorong pembatasan KDB berdasarkan GSB. Bagi pengembang 
yang mengurangi luas lantai dasarnya untuk ruang terbuka akan diberi-
kan insentif KLB yang lebih besar sehingga nantinya akan lebih banyak 
ruang untuk disewakan. Dengan demikian terdapat solusi yang men-
guntungkan secara arsitektural maupun ekonomi. Konsep ini banyak di-
gunakan dalam perencanaan bangunan tinggi di pusat kota-kota besar 
masa kini.

The Legacy

Begitu besar peran yang dilakukan oleh pameran ini dalam rangka 
menyadarkan dan mendidik publik mengenai pentingnya perencanaan 
sebuah kota. Pameran Titan City menyadarkan publik Amerika bahwa 
masa depan sebuah kota harus menjadi perhatian serius, sehingga ke-
mudian menjadi diskusi-diskusi hangat di warung kopi, diliput media 
massa, melembaga ke dalam badan-badan pemerintah, hingga men-
ginspirasi setting sebuah film musikal garapan Twentieth Century Fox 
yang dirilis tahun 1930 berjudul “Just Imagine”. Belum termasuk orang-
orang yang merilis berbagai “Kota Masa Depan” versi mereka sendiri 
yang muncul setelahnya.

Memang tidak adil jika kita membandingkan karya mereka dengan ken-
yataan yang terjadi kini hingga sketsa-sketsa mereka terasa sedikit lucu. 
Bahkan mungkin hal-hal seperti apa itu globalisasi dan era teknologi in-
formasi belum terbayangkan sebagai salah satu faktor dalam pemikiran 
mereka. Namun semangat dan pengaruh mereka pada masa itu, dalam 
usahanya membuat dunia yang lebih baik perlu kita apresiasi. Walau-
pun tidak semua, beberapa pemikiran mereka ternyata menjadi dasar 
bagi perencanaan kota di masa kini.

The Skyscraper Museum, berlokasi 39 Battery Place, New York, 
mengadakan eksebisi bertajuk “FUTURE CITY 20|21“. Pameran 
dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing berlangsung 
selama satu tahun. Materi mengenai Titan City terdapat pada 
bagian pertama bertema “Modern New York“ yang berlang-
sung dari tanggal 24 Oktober 2007 - 22 Juni 2008.

Penulis :
Fachmy Sugih Pradifta
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DESAIN STADION SEPAKBOLA
Taman BMW Jakarta Utara
oleh : Planning & Development Workshop (PDW)
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Semangat Olahraga
GAGASAN BENTUK

Lingkungan Taman Identitas Jakarta : Budaya

Sinergi (SINERGY) olahraga-budaya dan lingkungan 
menghasilkan sebuah garis yang tak terputus (INFINITY)...

dipersatukan dalam wadah/ajang berupa 
kegiatan olahraga dan event-event budaya 
dan pariwisata, berkumpul memusar melebur 
di satu titik

Simbol keanekaragaman tiap 
negara yang diwakili oleh warna-
warna yang berbeda

Sinergi antara Olahraga, Budaya dan Lingkungan mecinptakan 
sebuah lingkaran energi yang tidak terputus. Konsep ini 
melambangkan keseimbangan dan garis yang tidak terputus, energi 
dimetamorfosisikan untuk saling berkumpul
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taman rekreasi berisi flora yang beragam dan unik 
dari seluruh Indonesia, sebagai sarana edukasi, 
tujuannya untuk mengenalkan kekayaan flora 
negara kepada seluruh pengunjung yang datang

taman wisata air 60% akan di-cover 
hardscape dengan tanaman-tanaman 
pengisinya lebih banyak semak dan 
tanaman-tanaman pendek lainnya, bertujuan 
menciptakan area view yang luas ke arah 
danau

taman olah raga lebih memusatkan kegiatan-
kegiatan olah raga sebagai point of interest bagi 
para pengunjung, terdiri atas tanaman peneduh

lansekap diangkat agar 
kebutuhan parkir dapati 

dipenuhi tanpa menghabiskan 
lahan yang bisa dijadikan 

sebagai taman wisata, selain itu 
pengangkatan lansekap pada center 

akan membuat bangunan stadion 
menjulang lebih megah

Taman Tropis

Taman Olah raga

Taman Wisata air

Taman Rekreasi &
edukasi
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concourse

Taman hanya untuk pejalan kaki
Pemanfaatan cahaya alami
Pemanfaatan ventilasi alami
Penampungan air hijau
Atap hijau di atas daerah basement

bukaan untuk memperlancar alliran 
udara dan sinar matahari untuk 
meminimalisir penggunaan lampu di 
jalur vvip

tiang struktur ring struktur skin
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