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Apa itu rumah?
Ruang bahagia menghadirkan kontribusi yang beragam dari mulai pelajar, pendidik, pengguna kota dan 
kata, praktisi, klien, penulis hingga pelukis. Jika bukan sebuah keberuntungan, entah apa namanya. 

Dua belas kontributor berusaha menceritakan, menggambarkan, dan menawarkan pandangan mereka 
akan ‘rumah’, dari makna yang sederhana hingga rumit, kepemilikan yang personal hingga umum, 
bahkan dengan melihat detail kecil hingga konteksnya secara luas.
.
Kami, para kontributor, membagi persepsi, pemahaman, pemikiran, bahkan pertanyaan akan makna 
rumah yang kami alami dan mungkin dialami juga oleh sahabat-sahabat lain. 

Riza Nur Afi fah membuka dengan pernyataan bahwa rumah adalah hal pribadi dan sederhana. 
Lalu Yandi Andri Yatmo dan Kristanti Dewi Paramita memaparkan makna kata ‘rumah’ itu 
sendiri justru cenderung tidak stabil dan majemuk tergantung penggunaan dan konteks. Priscilla 

Epifania menawarkan kata ‘omah’ untuk membedakan dengan rumah, seperti home dan house. 
Pencarian pribadi dilakukan oleh Asa Darmatriaji melakukan mencari makna ‘rumah’ tersebut 
dengan mendatangi langsung dua orang arsitek Indonesia: Tan Tjiang Ay dan Eko Prawoto. Hal serupa 
dilakukan oleh M. Yusni Aziz, dalam perjalanannya ke Iran, menemukan kepingan-kepingan makna 
‘rumah’ sebagai sebuah ruang pelarian dan pemberontakan.

Rumah dibedah secara fisik, hingga terlihat elemen-elemen penyusunnya, sebagaimana diceritakan 
dengan sangat baik oleh tulisan Realrich Sjarief juga Anditya Dwi Saputra di dua konteks 

berbeda, Indonesia dan Singapura. Hal itu dilengkapi oleh tulisan Dinda Jouhana yang menarasikan 
rumah sebagai proses menyusun elemen-elemen tersebut juga proses membentuk diri.

Di sisi lain penceritaan oleh Ivan Nasution dan Rofi da Amalia menggambarkan makna rumah 
yang meluas secara sosial, hingga pertentangan kaum konglomerat dan proletariat yang terlihat di 
kota. Ditutup oleh Rofi anisa Nurdin yang memecah kepingan-kepingan ‘rumah’-nya ke sudut-sudut 
kota dan mengumpulkannya kembali. 

Apakah ‘rumah’ adalah kumpulan kepingan-kepingan itu? Mungkinkah ‘rumah’ adalah proses pencarian 
itu? Apakah rumah itu adalah tempat kita kembali pulang?

“…saya bertanya, apakah makna rumah baginya. Ia menatap ke dalam mata saya, menjawab tanpa 

ragu: Kamu.” (Avianti Armand, Arsitektur yang Lain)

Selamat menikmati ruang | kreativitas tanpa batas
ruang arsitektur

PEMBUKA
RUANG
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edisi #7: rumah
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Setiap manusia mempunyai persepsinya sendiri akan ‘rumah’. Rumah adalah suatu lingkup sosial terkecil 

dan terdekat dalam hidup kita. Komponennya secara fisik merupakan tumpukan bata, kayu, atau bambu, 

bahkan tanah liat, ataupun hanya sebatas susunan kardus, asalkan ada ruang yang tercipta.

Kadang tidak perlu luapan imaji fisik yang memberikan decakan kagum untuk mengekspresikan arti 

rumah di dalam hati, hati setiap kita. Kadang dengan hanya tembok sederhana, jendela seadanya, 

balutan genteng yang tak seberapa, namun ada makna di balik semua. Bahwa rumah adalah tempat 

kembali, bagi siapa saja yang pernah melangkahkan kaki pergi darinya.

rumah
oleh Riza Nur Afi fah
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‘RUMAH’
oleh

Yandi Andri Yatmo dan Kristanti Dewi Paramita

Memahami makna ‘rumah’ bagi masyarakat Indonesia bukan perkara sederhana. Bahasa 
Indonesia mencatat setidaknya puluhan penggunaan kata rumah dengan berbagai makna 
dan penggunaannya masing-masing. Orang kerap mengartikan rumah sebagai tempat tinggal. 
Namun ‘rumah’ tidak selalu bermakna ruang ‘tinggal’, sebab apabila demikian tentu istilah 
‘rumah tinggal’ tidak akan diperlukan. Ada rumah-rumah yang ditujukan hanya untuk kegiatan-
kegiatan tertentu, seperti rumah ibadah, rumah makan, rumah baca, rumah duka, rumah 
produksi, hingga rumah jagal. Ada istilah yang menggunakan kata ‘rumah’ dengan arti kiasan, 
seperti rumah sakit atau rumah tangga. Rumah sakit tentu bukan rumah untuk sakit, tapi 
malah rumah untuk mencari kesehatan. Begitu juga rumah tangga, tentu tidak serta merta 
rumah yang berisi tangga. Apabila pencarian makna tersebut disederhanakan hanya menjadi 
‘rumah’ yang ditinggali, terdapat pula berbagai jenis rumah yang ditinggali namun hanya untuk 
saat tertentu, seperti rumah dinas, rumah kost, rumah yatim piatu, hingga rumah tahanan. 

Lalu, rumah dengan dengan makna seperti apa yang dicari? 
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Indonesia memiliki kebudayaan yang kaya 
dengan beragam suku yang memiliki tradisi 
dan rumah adatnya masing-masing.  Nama-
nama rumah adat tradisional seperti rumah 
panjang, rumah panggung, hingga rumah 
gadang, tentu tidak asing lagi di telinga. 
Namun bagaimana makna penamaan rumah-
rumah tersebut dipahami? Rumah panjang 
adalah rumah yang menampung beberapa 
keluarga untuk bertinggal bersama dalam satu 
deret rumah yang panjang. Rumah panjang 
bermakna sebagai rumah yang  memenuhi 
kebutuhan bertinggal penghuni rumah 
yang melebihi satu unit keluarga bersama-
sama. Rumah panggung adalah rumah yang 
ditinggikan sehingga dasar rumah tidak 
menempel pada tanah. Rumah panggung 
merupakan tanggapan rumah terhadap situasi 
alam dan memudahkannya beradaptasi 
terhadap ancaman bencana. Rumah gadang 
dalam bahasa Minangkabau memiliki arti 
‘rumah besar’, sebab rumah tersebut 
memang diperuntukkan untuk memenuhi 
kebutuhan bertinggal secara komunal dengan 
jumlah orang yang cukup banyak. Rumah 
gadang berfungsi tidak hanya sebagai ruang 
bertinggal, namun juga menampung kegiatan 
sosial komunitas tersebut, seperti pertemuan 
keluarga besar , upacara-upacara adat dan 
perayaan komunitas. Dengan demikian, 
rumah-rumah adat tersebut memiliki makna 
bagaimana suatu rumah akan digunakan dan 
bagaimana rumah tersebut berada dalam 
suatu lingkungan. 

Dalam konteks modern penamaan rumah 
berubah dan terjadi pergeseran dalam 
memaknai rumah-rumah tinggal. Arsitek 

pada umumnya menamai rumah-
rumah hasil karyanya dengan berbagai 
sebutan, mulai dari ‘rumah baja’, ‘rumah 
botol’, ‘rumah kampung’ hingga ‘rumah 
murah’.  Sebutan-sebutan ini cenderung 
berhubungan terhadap apa material yang 
digunakan pada rumah tersebut. Seringkali 
bahkan hanya berkaitan dengan apa yang 
ingin diasosiasikan dengan rumah tersebut 
ketimbang bagaimana rumah tersebut 
bermakna.

Penggunaan nama material pada 
penamaan rumah yang serupa juga 
digunakan pada ‘rumah kaca’, namun 
dengan makna yang cukup berbeda. 
Rumah kaca memang terbuat dari kaca, 
namun kaca tersebut memiliki fungsi 
sebagai penangkap radiasi matahari yang 
dibutuhkan untuk budidaya tanaman yang 
berada di dalamnya selama sepanjang 
tahun. ‘Rumah keramik’ milik perajin 
keramik bermakna rumah sebagai galeri 
keramik karya sekaligus tempat belajar 
keramik bersama-sama. ‘Rumah tenun’ 
memiliki makna serupa dengan rumah 
keramik, yakni  rumah penenun bertinggal 
dan membuat karya berupa tenunan 
untuk diperjualbelikan. Senada dengan 
nama-nama rumah adat, material pada 
penamaan rumah yang demikian memiliki 
makna lebih dari sekedar apa material 
yang digunakan dalam rumah, namun 
bagaimana  rumah dengan material 
tersebut mempengaruhi fungsi  dari 
rumah dan makna dari rumah tersebut 
bagi  penghuninya maupun komunitas di 
sekitarnya.
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Masyarakat Indonesia juga mengenal kata lain dalam menyebut tempat 
tinggal, yaitu ‘gubuk’. Berbeda dengan rumah, nasib ‘gubuk’ dalam memaknai 
ruang tinggal seakan dianaktirikan. Gubuk memiliki arti sebagai ruang tinggal 
sederhana yang umumnya dibuat dengan bahan-bahan yang tersedia di 
lingkungan sekitarnya. Namun dalam keseharian masyarakat, penggunaan kata 
gubuk seakan selalu diasosiasikan negatif. Gubuk identik dengan ‘gubuk derita’ 
ataupun ‘gubuk reyot’. Pencarian kata gubuk dalam situs pencari semacam 
Google menghasilkan tajuk-tajuk berita seperti ‘Korban Lapindo Dirikan 
Gubuk Derita di Atas Tanggul’ , ‘Pelajar SMP Dinodai Temannya di Sebuah 
Gubuk’ , ‘Petugas Bongkar Gubuk Liar Pinggir Krueng Aceh’ hingga ‘Nyabu 
di Gubuk, Dokter Spesialis THT Ditangkap Polisi ‘ . Dari tajuk-tajuk tersebut, 
gubuk menjadi  lokasi kejadian kriminal serta tempat bertinggal di antara 
penderitaan hidup, hingga diungkapkan dalam lirik lagu dangdut karya Meggy 

Z berikut ini:

Di dalam gubuk bambu tempat tinggalku

Di sini kurenungi nasib diriku

Siang dan malam aku membanting tulang

Demi untuk hidup di masa depan

Aku yakin dan ku percaya

Nanti si gubuk bambu jadi istana…

‘Gubuk bambu’ dalam lagu Meggy Z adalah tempatnya merenungi nasib diri 
yang harus bekerja keras membanting tulang demi menyambung hidup. Hal 
yang menarik terdapat pada lirik terakhirnya yang meyakini bahwa kelak si 
‘gubuk bambu’ sebagai ruang tinggalnya tersebut akan berubah menjadi istana 
dan tentu dengan demikian dipercayai dapat membuat Meggy Z lebih bahagia. 
Berkebalikan dengan istilah ‘rumahku istanaku’, barangkali memiliki sebuah 

‘istana’ justru dapat membuat orang merasa lebih di ‘rumah’.

Salah satu istana yang terkenal adalah istana Versailles nan megah dan 
mewah yang didiami oleh Marie Antoinette yang bernasib malang. Dengan 
kebiasaannya untuk berpesta pora di istana tidak banyak yang tahu bahwa 
sesungguhnya Marie memiliki sebuah ‘gubuk’ yang dicintai dan ditinggalinya 
dari waktu ke waktu. Gubuk itu bernama Hameau de la Reine yang 
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terletak di salah satu bagian halaman Istana 
Versailles yang sangat luas. Marie menyukai 
kesederhanaan kehidupan pedesaan dan 
peternakan yang mengelilingi gubuknya. Di 
sekitar gubuk itu terdapat tempat memelihara 
hewan-hewan, taman-taman yang indah, dan 
sungai yang mengalir dengan suasana yang 
menenangkan. Bagi Marie, gubuk ini adalah 
tempat peristirahatannya dari kehidupan 
istana yang melelahkan, dan justru menjadi 
semacam ‘resort’. 

Makna gubuk sebagai resort sesungguhnya 
sesuai dengan konsep penginapan resort 
berbagai destinasi wisata di Indonesia yang 
banyak terdiri dari gubuk-gubuk dengan 
bahan alami seperti bambu dan anyaman 
rotan. Walaupun mungkin (gubuk) resort 

tersebut juga memiliki tidak memiliki listrik , 
asupan air yang terbatas, tanpa wifi dan terdiri 
dari bahan-bahan seadanya, (gubuk) resort 

tersebut sudah tentu tidak didiami dengan 
derita. Sebab kalau memang ketidaklengkapan 
material ini dianggap sebagai sebuah 
penderitaan artinya penghuni (gubuk) resort 

justru membayar mahal untuk mengalami 
penderitaan. Makna gubuk sebagai ruang 
bertinggal menjadi estetis dan romantis ketika 
kesederhanaan dan keterbatasan tersebut 
dialami dalam suatu konteks  entah itu liburan 
maupun bulan madu, didiami secara temporer 
serta bersanding dengan destinasi wisata 
seperti pantai, gunung, sawah,pedesaan, dan 
lain sebagainya. Ketika gubuk tersebut didiami 
secara lebih permanen apalagi berada di 
tengah kampung kota yang kumuh maupun 
kolong jalan layang, ia menjadi derita. 

Terlepas derita penghuni, gubuk 
adalah ruang bertinggal yang paling 
mencerminkan kondisi lingkungan dan 
identitas penghuninya. Gubuk umumnya 
dibangun langsung oleh penghuni dengan 
bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Tak 
ada anyaman rotan maka akar pun jadi, 
malah kadang-kadang bisa juga terbuat 
dari potongan seng bekas, genteng bekas, 
terpal bekas, hingga lembaran plastik 
bekas yang disatukan untuk sekat ruangan. 
Tergantung apakah penghuninya adalah 
pemulung, perajin atau kuli bangunan, 
gubuk mereka akan mencerminkan 
bukan hanya apa materialnya, namun juga 
bagaimana material tersebut disatukan 
dan disesuaikan pada bagian-bagian gubuk 
berdasarkan kemampuan dan kegunaan 
material tersebut bagi pemahaman 
pemiliknya tentang kebutuhannya 
bertinggal.

Senada dengan makna negatif gubuk, 
penggunaan kata rumah dalam tajuk berita 
semacam ‘Koruptor di Depok sudah 
Dirumahkan’ dan ‘Akan Dirumahkan, 
Ribuan Guru Honorer di Mojokerto 
Resah’ mengandung makna sebagai 
pemutusan hubungan kerja dengan 
tidak hormat bahkan bersifat keputusan 
sepihak. Di’rumah’kan identik dengan 
nasib yang tidak menentu. Penggunaan 
istilah tersebut menguak makna negatif 
‘rumah’ sebagai tempat penyingkiran 
dalam konteks tertentu, bukannya tempat 
yang memberikan kenyamanan terhadap 
penghuninya.
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dari pembeli terhadap pengembang sudah 
umum terdengar di berbagai penjuru 
kota.  Umumnya setelah dihuni ternyata 
cat dinding rumah retak-retak, di dalam 
rumah terasa panas dan gelap, plafonnya 
gampang bocor akibat rembesan air dari 
kamar mandi di lantai atas, hingga lantai 
keramik yang amblas. Terlepas dari berbagai 
penyebab dan kejadian kahar yang mungkin 
turut mempengaruhi terjadinya kejadian 
tersebut, fenomena ini merupakan cermin 
pengembangan ‘rumah’ yang menekankan 
pada  apa material yang membentuk 
rumah. Bagaimana biaya pengembangan 
rumah dapat ditekan dengan segala cara 
dibandingkan bagaimana ‘rumah’ dapat 
dikembangkan secara bermakna namun 
tetap hemat biaya.

Penjualan perumahan cluster tidak 
membuat minat orang akan ‘rumah tua’ 
surut. Rumah tua tentu tidak berisi orang 
tua seperti ‘rumah jompo’, namun rumah 
yang sudah memiliki usia cukup lama. Harga 
rumah tua terkadang dapat jauh lebih mahal 
dibandingkan bila membeli rumah cluster, 
terutama apabila rumah tua tersebut berada 

Berbicara tentang ‘rumah’ maka tentu juga 
tidak akan lepas dari kata perumahan, sebab 
di tengah keterbatasan lahan dewasa ini 
sebuah rumah selalu hadir berkelompok 
dengan ‘rumah’-‘rumah’ lainnya dan 
membentuk kelompok ‘rumah’. Kelompok 
‘rumah’ juga hadir melalui rumah susun, 
yang berarti rumah yang disusun (ke 
atas). Penggunaan rumah susun khusus 
pada perumahan vertikal mengandung 
pertanyaan apakah dengan demikian 
perumahan biasa tidak tersusun? Mungkin 
lebih baik rumah susun diubah sebutannya 
menjadi rumah tumpuk untuk menghindari 
ambiguitas makna.

Perumahan identik pula dengan 
pengembang, yang mengembangkan tanah-
tanah di berbagai sudut kota menjadi 
perumahan yang bergaya. Walaupun 
tidak semua, tak sedikit di antaranya yang 
membuat pe’rumah’an dengan konsep 
pe’murah’an, yaitu dengan menekan sebesar 
mungkin biaya konstruksi yang dibutuhkan 
dan memaksimalkan tampilan yang dapat 
dihadirkan untuk menjamin penjualan yang 
laris. Maka cerita-cerita tentang keluhan 
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dalam kondisi baik dan terletak di lokasi strategis. Walaupun membutuhkan 
renovasi di sana-sini, terkadang rumah tua memiliki kualitas material yang 
baik seperti rumah tua dengan kusen kayu jati maupun keramik antik yang 
cukup tahan lama sehingga memiliki pesona tersendiri dan membuat pembeli 
melihat di balik apa material yang sudah lawas, namun bagaimana suasana 
keseluruhan yang diciptakan kumpulan material tersebut.

Hal lain yang menarik orang untuk membeli rumah tua adalah istilah ‘rumah 
tua hitung tanah’ atau ‘terima bongkaran rumah tua’. Rumah tua dibeli karena 
murah dan hanya dihitung harga tanahnya, mungkin karena kondisinya yang 
sudah bobrok lantaran lama tak dihuni. Walaupun demikian, ketika rumah 
tua tersebut akan digunakan dan diratakan, hasil bongkaran rumah tua itu 
masih juga laku keras di pasaran. Komponen-komponen rumah mulai dari 
tanah hasil urukan, batu-batu hasil bongkaran, reng bekas, kusen bekas hingga 
kloset bekas (apalagi dengan merek ternama) dapat dipreteli dan dijual di 
pinggiran-pinggiran jalan ibukota dengan pembeli yang terus mengalir. Benda-
benda yang bekas ini justru ketika digunakan akan terlihat ‘heroik’ di majalah. 
Makin ‘rustic’ makin bergairah dan layak untuk diperbincangkan. Kalau tutup-
tutup kloset bekas itu dikumpulkan lalu dijadikan fasad, apakah namanya 
jadi ‘rumah kloset’? Bagaimanapun, kalau kloset bekas sudah diletakkan di 
tempat baru, maka itu akan menjadi ‘kloset baru’ bagi pemiliknya tempatnya 
mencari inspirasi-inspirasi baru di pagi hari. Demikian ‘pula dengan ‘rumah 
tua’ ataupun ‘rumah lama’, ketika ditempati oleh pemilik baru,  maka ia akan 
menjadi ‘rumah baru’. Apa dan bagaimana rumah itu, tentu mudah-mudahan 
akan terasa seperti ‘rumahku istanaku’ dan bukan gubuk bambu ala Meggy Z.
 
*
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Menggugah 
Fenomena 

Perkembangan (?) 
memaknai ‘rumah’ 

saat ini: Sebuah 
celoteh dari tepian

oleh Priscilla Epifania

Membicarakan rumah memang bukan sesuatu yang singkat bukan?

Kompleks, karena mengenai peradaban dan manusia itu sendiri.

Jadi saya ga malu-malu judulnya panjang… 



13

ruang | kreativitas tanpa batas

Gelitik Awal

Tulisan ini merupakan napak tilas 
perenungan kembali atas sinisme saya 
terhadap fenomena perbedaan makna 
membangun dan tinggal/ berhabitat manusia 
yang tinggal di kota besar dan yang tidak 
tinggal di kota besar. (mungkin tidak semua/
tidak bermaksud men-generalisasi)

Pun lalu tulisan ini tergelitik oleh bait pertama 
dari ‘call for paper’ Ruang episode ini, sebuah 
kutipan oleh Reyner Banham & Francois 
Dallegret yang mengatakan “A home is not 

a house”. Dimana dalam bahasa Inggris 
memang dibedakan ‘house’ dan ‘home’, kalau 
dalam Bahasa dapat disebut sebagai ‘rumah’ 
dan ‘omah’.

Kini saya justru melihat fenomena yang 
merupakan ironi dari pernyataan tersebut. 
Dulu kita sadari maknanya betul, kini kita 
lebih sadari lagi, dan melihat antitesis dari 
makna pernyataan tadi di sekeliling kita.
Sehingga saya tidak akan menulis mengenai 
evolusi desain sebuah rumah, namun ingin 
mengkritisi apa yang terjadi di sekitar kita dan 
rumah-rumah yang menbentuk pemukiman 
kota, dan mungkin menyegarkan lagi makna 
rumah bagi setiap dari kita.

Rumah kapitalis vs rumah dulu dan 

suatu ‘sarang’ yang masih ada

Apa yang kita lihat dari tindakan ‘merumah’ 
atau keberhunian’ kita saat ini?

Dari pengamatan beberapa waktu terakhir, 
rumah telah menjadi sekadar properti 
belaka, dimana nilai ekonomi menjadi lebih 
berarti daripada makna psikologis ataupun 
filosofis yang konservatif (?) – cultural value 
digantikan oleh economic-capitalism value 

(oh, inilah ‘budaya’ barunya)
(Yaa memang setiap orang yang menghuni 
rumahnya akan memberi sentuhan pribadi, 
itu pasti, laiknya gaya berpakaian, saya 
berbicara eksterioritas, eksibisi individu, 
eksistensi… dan saya melihatnya sebagai 
‘identitas’)

Hal ini berbeda jika dibanding rumah rakyat 
jaman dulu, atau rumah rakyat tradisional, 
dimana semuanya serba seragam, entah 
rumah tradisional dari Asia, Eropa, Afrika 
dan lain-lain. Mereka (jaman dulu) umumnya 
tampil seragam, rapi berbaris sesuai aturan 
‘pada umumnya’. Sentuhan kepemilikan yang 
khas mungkin diletakkan di bagian dalam 
rumah. Sebuah interioritas?

Coba lihat kini, semua berusaha menampilkan 
‘label identitas kepemilikannya, di luar. 
Sebuah eksterioritas? Eksistensitas?

Catatan: tentunya relevansi asumsi saya 
mungkin tak relevan untuk hunian jenis 
apartemen, dimana interioritas adalah 
konsepnya.
Mungkin kita juga sudah banyak mendengar 
ataupun terlibat langsung dengan fenomena 
ini. (saya menyebutnya sebagai ekses global 
kapitalisme ‘mindset’).
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Seperti juga halnya, Klien yang ingin 
didesainkan rumah dengan gaya fasade 
masa kini (contemporary style on trend), 
lalu minta memaksimalkan pembangunan 
di lahannya  - tentunya seringkali tidak 
mengindahkan lingkungan apalagi resapan 
air. Menjadikan eksploitasi permukaan 
daratan oleh keberhabitan manusia yang kian 
memadati bumi – nyaris serakah, dengan 
ruang-ruang yang general atau kepamoran 
estetika teknologi cipta bangun; adalah juga 
merupakan eksploitasi arsitektur pada tahap 
tertentu yang kian marak dan percaya diri; 
terlihat seperti sebuah pola penjajahan muka 
bumi berkedok arsitektur dan hunian.

Lebih jauh, mungkin saya ingin berasumsi 
justru untuk kalangan sosial ekonomi atas 
lah dimana mereka sungguh-sungguh 
memberlakukan suatu aksi menginginkan  
sebuah ‘rumah’ (diluar fungsi sosial budaya 
ekonomi) mereka berpikir jangka panjang 
untuk tinggal di rumah ‘utama’ (seandainya 
mereka memiliki lebih dari sebuah rumah, 
namun pastinya ada ‘Rumah Utama’.
Kemudian diberi sentuhan personal, diberi 
makna, dilabeli oleh individunya. Satu 
preposisi gegabah lainnya adalah golongan 
manusia berusia di atas 45 tahun yang sudah 
stabil sosial ekonominya, kelihatannya punya 
kecenderungan untuk menetap (dalam 
maksud menentukan ‘omah’ masa tuanya 

– walau tetap melakukan bisnis jual beli 
properti-rumah).

Di sini, saya teringat... Suatu kenangan akan 
sebuah ‘sarang’(*) yang saya rasakan dua 
tahun lalu. Rumah dalam kerumahan yang 
sangat rumah-omah. Sebuah ‘omah’ yang 
lebih mendalam, hingga nyaris primitif (bukan 
fisiknya) bak sebuah ‘sarang’ berhabitat 
dimana setiap sudutnya serasa berjejak 
nyawa-identitas si empunya rumah. 

Menyimpulkan Gugahan Pemaknaan 

Rumah

Sebagai sebuah usaha membuat kesimpulan, 
saya menarik ‘batas naif’ antara masa kini 
(kiwari) dan masa lampau.

Jika kini, 
‘Rumah Kapitalis’ dimana nilai ekonomis 
jauh lebih penting (dengan argumentasi 
‘untuk bertahan hidup’) dan dilihat sebagai 
aset-ekonomi-wajib-milik (bak perlombaan 
atas suatu sertifikat hak milik). Mungkin 
juga sebenarnya kita sudah sampai di titik 
nyaris faham, sehingga tak banyak yang bisa 
disebut-simpulan lagi disini.

Menoleh ke dulu,
Rumah adalah semacam ‘micro cosmos’ dari 
sebuah keluarga, dari komunitas sel, tempat 
berkumpul, pusat ruang sosial dari keluarga, 

(*) Tulisan “Eko Prawoto & Arsitektur Sarang” oleh Priscilla Epifania, 2011
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akar jiwa ruang sosial  keluarga – ‘semua’ pasti pulang ke rumah induk (yang 
tidak akan diperbolehkan dijual oleh leluhur - yang ada malahan dipelihara 
turun temurun oleh tiap generasi keturunan – berlaku bagi budaya yang 
masih memegang tradisi). Dan yang lebih lampau lagi, juga bagian dari 
kehidupan yang harus senantiasa harmonis dan memikirkan keseimbangan-
keselarasan dengan bumi dan lingkungan habitat manusianya.

Lantas manakah yang lebih bernilai?

Manakah yang penting?

Adakah makna masih dinikmati?

Siapa-dimana-mengapa-seperti apakah?

Biar pertanyaan ini menjadi suatu siklus, mungkin memang makna harus 
bergeser, supaya perspektif hidup lebih variatif.

Pada Akhir Tulisan...

Tentunya sebagai salah satu kebutuhan primer manusia, tokh pada akhirnya 
setiap manusia akan menciptakan, menetapkan dimana ‘omah’nya, atau 
their real ‘home’, something that we can say ‘this is our home’ atau ada 
juga yang menyebutnya ‘the fi nal house’. Dari riset kecil saya berupa 
wawancara dan pengamatan terhadap beberapa kasus (orang dan 
kecenderungan kepemilikan properti hunian) ‘omah’ masih menjadi hasrat 
impian, baik bagi yang mampu mewujud-milikkan dengan mudah ataupun 
yang membiarkannya terbawa masa untuk nilai-kebutuhan ekonomis dan 
tertunda hingga di akhir masa pertengahan hidupnya.
 
Dimana rumah bukan hanya sekedar kata benda tetapi sebuah identitas 
dan bagian dari habitat hidup, ruang sosial kultural kehidupan keseharian 
kita selama hidup di dunia, kembali ke makna ‘home’ itu lagi. Pelabuhan 
habitat terakhir, sebuah sarang jua - jika sempat.
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arsitektur 
& rumah 
di indonesia
oleh Asa Darmatriaji

Rumah adalah tempat terbentuknya dasar pemikiran, kreativitas, sikap 

dan sifat-sifat lain yang diturunkan langsung oleh orang tua dan ang-

gota keluarga lainnya, rumah juga menjadi  lingkungan pertama seorang 

individu sebelum diterjunkan ke publik.

Bermula dari pertemuan dengan pak Tan Tjiang Ay di kantor 
sekaligus huniannya di jalanGempol, Bandung, tahun 2004. Berlanjut 

kepada niat untuk mengundang beliau ke Universitas Katolik 
Parahyangan (UNPAR) Bandung untuk berbicara mengenai desain 

dan perencanaan arsitektur rumah di Indonesia, menggali proses 
yang membentuk karakter beliau menjadi sangat kuat, baik secara 
personal maupun dalam perancangan arsitektur rumah, dan juga 

mencari tahu proses yang beliau lalui sampai ada di posisi sekarang.
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Ketidaksengajaan yang tidak disangka akan 
menjadi ajang review studio perancangan 
arsitektur 4 di UNPAR, Bandung 

Tan Tjiang Ay (TTA), Asa Darmatriaji 
(AD), Adhi Wibowo (AW)

TTA: Mana coba lihat apa yang kamu 
belajar di kampus kamu?

AD&AW: Ini pak... kita sedang merancang 
rumah sekaligus tempat usaha, jadi ada dua 
fungsi dalam satu tapak perancangan.

(Beliau mulai menelaah gambar pada kertas 

‘roti’ yang kami tunjukkan)

TTA: Kenapa kalian membuat parkiran 
seperti ini? Apa kalian sadar bahwa 
ukurannya bisa dipakai untuk upacara baris-
berbaris...

(kemudian beliau beranjak dari kursinya untuk 

memperagakan seolah-olah sedang terjadi 

kegiatan baris-berbaris)

.

Yang digaris bawahi di sini adalah sebuah 
dimensi seharusnya diputuskan 

karena adanya kebutuhan; ketika 
menjadi berlebihan, ada pemborosan dalam 
perancangan dalam berbagai aspek, baik 
material, biaya, danf aktor-faktor lain dalam 
perancangan.
.

(Kemudian beliau melihat ukuran ruang tamu, 

ruang keluarga, ruang tidur dan sebagainya, 

sekaligus bertanya akan orientasi bangunan, 

penyikapan bangunan pada tapak)

TTA: Kok kalian membuat ruang keluarga 
ukurannya 8x4m? 

Apa keluarga menjadi dekat  kalau 
ruangannya besar sekali? 
Apa kalian tahu secara fundamental apa 
definisi sebuah ruang keluarga, ruang tamu 
dan ruang tidur dalam sebuah rumah?

AD&AW: Ruang keluarga itu tempat 
berkumpul dan berkomunikasinya sebuah 
keluarga, saling berbagi senang dan susah 
serta untuk melakukan aktifitas yang tidak 
bisa dilakukan di kamar tidur ataupun di 
ruang-ruang lainnya. 

TTA: Apakah kalian dekat dengan saya 
sekarang?

(wawancara informal ini dilakukan di sebuah 

ruang mungil dengan meja yang satu sisinya 

bersandar pada tembok dan beberapa kursi 

dimana kita duduk bersamaan)

AD&AW: ...Iya, pak, dekat.

TTA: Nah, seharusnya kamu merancang 
ruang keluarga yang  memungkinkan  
terjadinya hubungan sosial antara anggota 
keluarga.
.
Pada poin ini beliau menekankan bahwa 
dalam perancangan arsitektur rumah, perlu 

diamati derajat keintiman anggota 

keluarga dan bukan malah terlebih dahulu 
membicarakan  luasan serta keterbukaan 
ruangannya.
.
Beliau juga menekankan bahwa ada ruang 
intim, ruang dekat, ruang privat, dan ruang 
bersama. Kejelasan perancangan tergambar 
dari dimensi-dimensi yang dipakai dalam 
perancangan.
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Saat itu kami terperanjat, hal ini tidak 
pernah kami sadari sebelumnya. Walaupun 
selama ini kami menganggap hal tersebut 
penting, tapi yang kami alami dalam proses 
asistensi di dunia pendidikan, seolah hanya 
membahas seputar bagus atau jelek atau 
ruang yang terlalu besar atau kecil. Pada saat 
itu pula, kami mempertanyakan kapabilitas 
para pengajar di universitas.

Kemudian Pak Tan membuka kisah 
mengenai sahabat lamanya. Pak Tan 
dan sahabatnya ini bersama-sama dalam 
pencarian mereka terhadap arsitektur. Beliau 
bercerita bagaimana ia kerap kali dijemput 
oleh sahabatnya dengan vespa antik setiap 
jumat, sabtu, dan minggu. Mereka kemudian 
mengunjungi banyak karya yang telah 
dibangun oleh pak Sujudi (arsitek Indonesia 
tahun 1960-1990-an yang menjadi idola 
mereka berdua). Pak Tan melanjutkan, tak 
jarang mereka memanjat plafond untuk 
mengamati ‘isi’ dibalik plafond itu. Mereka 
juga kerap mengamati proses konstruksi 
rumah ataupun gedung untuk dijadikan 
referensi dalam perkuliahan saat beliau 
masih bersekolah di ITB dan UNPAR. Alhasil, 
beliau kerap mendapatkan nilai D atau E, 
karena beliau secara jujur menggambarkan 
apa yang beliau lihat dengan sahabatnya itu. 
Kejadian  ini terjadi berulangkali sehingga  
pada akhirnya beliau memutuskan untuk 
rehat.

Sambil menghela nafas pak Tan melanjutkan. 
Beliau merasa skeptis dengan dunia 
pendidikan arsitektur di Indonesia, dan 
merasa hal ini perlu direvisi besar-besaran, 
mulai dari metoda pengajaran hingga 
kebaharuan ilmu yang diajarkan. Beliau 

nampak sedih ketika melanjutkan cerita 
mengenai sahabat lamanya itu. Walaupun 
mereka sempat bersama-sama dalam 
pencarian mereka, akan tetapi dunia 
akademis seolah memisahkan mereka. 

Beliau sempat mengingatkan kalau suatu hari 
nanti kita menjadi orang besar, jangan cepat 
puas dengan apa yang dicapai, dan cari tahu 
lebih banyak lagi.
...

Akhirnya waktunya tiba.

Setelah kurang lebih satu bulan 
mempersiapkan bersama pak Tan, akhirnya 
materi telah rampung dan siap untuk pak 
Tan sampaikan di UNPAR. Beliau pun tiba 
ke kampus UNPAR. Namun, hal yang cukup 
mengejutkan, hanya seorang dosen yang 
hadir di acara. Hall UNPAR hanya dipenuhi 
oleh mahasiswa. 

Acara tetap berjalan. Dengan gayanya yang 
tegas dan lugas, pak Tan tetap berhasil 
membuat semua mahasiswa terperanjat 
dengan pertanyaan-pertanyaan. Diantaranya, 
pak Tan menanyakan mengenai apa yang 
mahasiswa pikirkan ketika mulai merancang? 
Pada kesempatan ini, beliau mengingatkan 
bahwa perancangan arsitektur seharusnya 
tidak menjadi satu rumah produksi untuk 
mengeluarkan solusi yang praktis tapi tidak 
menyeluruh, ataupun hanya menawarkan 
variasi yang diperlukan dari dinamika 
kehidupan di Indonesia.
...

Proses pencarian kami tidak berhenti di 
sana. Lantas, kami melakukan ekspedisi ke 
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Bangli, Bali, yang terlihat sangat spesifik dan 
berkarakter, walaupun setiap rumah hanya 
memiliki tanah kurang lebih 5x10m untuk 
memisahkan aktivitas memasak, mandi 
dalam satu atap dan tempat tidur dalam atap 
lain. Ruang keluarga terjadi di ruang irisannya. 
Ruang keluarga menjadi tempat bertemunya 
setiap aktivitas.

Salah satu cara untuk memudahkan pencarian 
arsitektur rumah Indonesia, seyogyanya 
para arsitek Indonesia mengunjungi 
Taman Mini Indonesia Indah yang dimana 
terdapat kompilasi rangkuman rumah adat 
Indonesia. Di sini kita dapat menelaah secara 
seksama proses perancangan, penentuan 
sekuensial ruangnya yang sangat ditentukan 
oleh asal-muasalnya. Proses evolusi 
dalam perancangan arsitektur tradisional 
menjadi satu poin penting untuk dipelajari, 
dilestarikan, dan dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan jaman, etikanya, dan nilai-
nilai luhur yang dipegang oleh tiap-tiap suku 
bangsa Indonesia.

Namun di sisi lain, rangkuman ini tidak 
menawarkan solusi praktis atau pun 
menyimpulkan bagaimana kita membentuk 
rumah Indonesia. Kebebasan dalam 
penentuan keputusan yang jujur, kritis, dan 
bertanggung jawab menjadi satu hal yang 
sangat berharga bagi para perancang. Hal 
yang perlu digarisbawahi adalah jangan 
terlalu banyak terpengaruh oleh budaya 
barat, kembangkan dan lestarikan budaya 
kita yang sudah diwariskan oleh nenek 
moyang menjadi poin yang sudah mulai 
sedikit terlupakan dalam agenda pencarian 
para arsitek di Indonesia.

Yogyakarta. Tujuannya untuk mengunjungi 
pak Eko Prawoto di kediaman sekaligus 
studionya. 

Beliau menyambut kami dengan pakaian 
sederhana dabmenjamu kami di teras depan 
rumahnya. Kami mulai bertanya mengenai 
hal yang mendasari pencarian arsitekturnya.

Pak Eko menjelaskan peribahasa “di mana 
bumi dipijak di situ langit dijunjung”, alias 
beradaptasi dengan apa yang sudah menjadi 
basis setiap lokasi dan mengoptimalkan 
potensi material lokal serta solusi praktis 
dalam perancangan yang ekonomis.
Tak lupa kami mengunjungi beberapa 
bangunan yang beliau  rancang, salah 
satunya bangunan kumpul komunitas di 
Tembi. Beliau juga menunjukkan beberapa 
karya  instalasi,  rumah, dan juga bangunan 
publik yang beliau rancang. 

Beliau mengingatkan bahwa kita harus 
mengerti sifat-sifat alamiah setiap elemen 
arsitektur yang akan kita pakai, juga 
memahami karakter penghuninya secara 
spesifik. 

Dari sini kita mulai menyimpulkan bahwa 
perancangan menjadi sangat plural dan 
spesifik disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemauan, atau dengan kata lain merancang 
rumah itu harus luwes.
 
Kerap kali perkembangan arsitektur rumah di 
Indonesia, didominasi oleh pengaruh budaya 
Barat yang nilai korelasinya sangat kecil 
dengan karakter bangsa Indonesia. Sebagai 
contoh pembanding, coba kunjungi rumah-
rumah di Bali, misalnya Desa Perliangan 
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RUANG-RUANG PELARIAN
oleh  Mochammad Yusni Aziz 

Diam. Tersembunyi. Fasad-fasad itu tidak mengucap lantang apa yang pernah dan sedang 
terjadi didalam. Realita kebebasan berkota yang terpecah, terpotong kecil, menyusup ke dalam 
ruang-ruang domestik. Rumah sebagai ruang pelarian.

Rumah, ketika ditelanjangi dari segala aksesori identitas, pada akhirnya tidak lebih dari sebuah 
kerangka yang secara fundamental memberikan batasan untuk melindungi dan memberikan 
privasi kepada sang penghuni. Menawarkan kemerdekaan, melonggarkan seorang individu 
dari segala tuntutan aksi yang terdapat di dalam ruang publik. 

Khaneh1, courtyard house tradisional Iran, dengan massanya yang masif dan introver 
menjembatani kebutuhan privasi yang tinggi dalam kehidupan berkomunitas. Bergerombol 
dengan yang lain membentuk sebuah Mahalleh2, seseorang akan dihadapkan kepada sebuah 
labirin anonim sebagai strategi perlindungan disaat perang; serta menyimpan rapi kehidupan 
kolektif yang juga turut menjamur di ruang-ruang tersembunyi3  dan di dalam halaman rumah. 

Teheran, sang ibukota, menjadi sebuah paradigma dimana kebutuhan akan privasi tetap 
menjadi prioritas meski modernisasi kota dan globalisasi telah merasuki kehidupan masyarakat 
Iran. Bangunan-bangunan tipikal dengan jendela terbuka ke arah jalan menjadi sebuah 
paradoks ketika mereka selalu menutup dirinya dengan tirai, kaca reflektif atau berbagai 
obyek digunakan untuk menyembunyikan kehidupan di area interior. Tindakan yang dilandasi 
untuk mematuhi ajaran agama, untuk mematuhi pemerintah, atau untuk memberontak.
 
Rumah-rumah itu bereaksi terhadap kondisi yang terjadi di ruang publik yang semakin 
terbuka, arena penanaman   ideologi  rezim   otoriter   Khameini. Seperti  kewajiban untuk 
menggunakan jilbab, kontrol ketat terhadap aksi dan produksi seni4; dan segala propaganda 
pengusung nasionalisme dan keutamaan pemimpin agung yang menghiasi segala sudut kota. 
Mendorong beberapa lapisan warga melarikan diri dari kota, kedalam. Menjadi narapidana 
rumah-rumah mereka sendiri.

Rumah akhirnya menjadi ruang-ruang pemberontakan. Ia bermutasi menjadi galeri seni 
underground, arena pesta, arena berkumpul yang netral ataupun lokasi penembusan proteksi 
sensor pemerintah terhadap informasi. Rumah menjadi cerminan keinginan warga akan apa 
yang mereka inginkan untuk hadir di dalam kehidupan berkota. Rumah menjadi ruang-ruang 
pelarian.   

1. Kata Khaneh berasal dari dua kata: Kan, Xan, atau Gan; dan Serai. Kata pertama berarti “menggali, menciptakan gundukan”, 

menciptakan sebuah pelindung. Sementara kata kedua berarti “ruang yang dibatasi”. Menegaskan esensi mendasar dari rumah yang 

merupakan sebuah batasan untuk melindungi penghuni didalamnya. 

2. Perkampungan tradisional Iran 

3. Takyeh, ruang terbuka teratapi oleh sebuah kain yang tumbuh sporadik didalam Mahalleh, umumnya untuk acara keagamaan; 

Hammam, fasilitas mandi komunitas; Zulkhaneh, fasilitas olahraga tradisional yang tumbuh secara underground di dalam Mahalleh; 

menjadi ruang publik utama masyarakat Iran pre-modern yang minim dari segala tuntutan dan pengawasan penguasa. 

4. Contoh kasus: untuk melakukan pertunjukkan seni diruang publik, seseorang harus melalui persetujuan rumit yang berke-

mungkinan kecil membuahkan hasil positif. (baca: the absence of music in public space: http://en.artpress.com/mobile/index.

php?a=8038&achat). Disisi lain, segala karya seni yang tidak sesuai dengan ideologi negara atau berbentuk mengkritisi tidak dapat 

dipublikasikan secara legal dan terancam sanksi penjara.
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Benteng.

Teheran, Iran. 2013



22

edisi #7: rumah

Tipologi introvert dari Khaneh

Teheran, Iran. 2013
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Menutup diri dari kota

Teheran, Iran. 2013
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Benteng 2

Teheran, Iran. 2013
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Galeri seni underground

Teheran, Iran. 2013
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bare minimalist
oleh Realrich Sjarief
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Bare Minimalist adalah satu buah karya arsitektur yang selesai di akhir tahun 2012. Intensi 
desain yang saya pikirkan pada awal perencanaan rumah ini sangat sederhana, yakni 
mendesain sebuah rumah tropis. Desain ini tentu yang berbeda dengan rumah subtropis 
karena mempertimbangkan sudut matahari yang datang, sirkulasi udara yang dibutuhkan, dan 
kelembapan yang terjadi di dalamnya - sekitar 85%, sedangkan negara sub tropis sekitar 55 %.  
Desain rumah pun disusun untuk mengakomodasi kepentingan Charles dan Irene sebagai 
klien, rumah dengan 3 buah kamar tidur ditambah ruangan kantor di lantai dasar dengan 
estimasi luasan maksimum 200 m2.

Pada waktu awal perencanaan saya berpikir bentuk bangunan akan sangat sederhana, kotak 
dengan kanopi tanaman rambat sebagai transisi antara bentuk yang tegas untuk menghargai 
alam. Kotak tersebut memiliki lubang – lubang, tempat cahaya masuk sesuai dengan privasi 
ruang di belakangnya, dan dimana angin masuk untuk menurunkan kelembapan yang ada. Ini 
adalah versi yang terakomodasi untuk iklim tropis dari Villa Savoye.
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Cerobong angin setinggi 10 meter, sekitar 
3 lantai, diletakkan di tengah-tengah rumah 
sebagai pusat. Cerobong ini dikelilingi 
sirkulasi di lantai dasar dan roof garden di 
lantai 1 dan 2. Cerobong ini digunakan 
untuk merespon air stacking effect 
dibantu dengan sirkulasi udara silang yang 
membelah di sisi utara, selatan, dan timur. 
Sistem air stacking effect ini menjadi satu 
titik perenungan desain dengan bentuk 
yang simple grid 2m x 2m. Disinilah nafas 
passive design muncul, wind tunnel yang 
membelah rumah secara vertikal.

Perencanaan lebar ruangan dan grid ruang 
per ruang yang dipakai menyesuaikan 
dengan fungsi ruang dan bentuk tanah yang 

ditempati, 8 m x 24 m. Dengan bentuk 
tanah yang memanjang ke belakang dan 
menghadap sisi selatan, massa bangunan 
diletakkan menutup diri dari sisi barat dan 
membuka dirinya ke sisi utara, selatan dan 
timur. Sistem separasi solid-void dilakukan 
dari daerah depan publik ke daerah privat  
kemudian daerah servis dibelakangnya 
dengan Grid kelipatan 3 m, dengan jarak 
2 m ke sisi timur untuk daerah servis. 
Bangunan sebesar 11.5 x 6 m dipecah 
dengan grid 2 meter, 3 meter, 6.5 meter, 
dan 6 meter. Dalam grid 2 meter ini angin 
masuk dalam sirkulasi udara, dan di 3 sisi 
utara barat dan timur cahaya matahari 
masuk ke dalam ruang.
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Satu ruang keluarga yang besar untuk 
Charles dan Irene direncanakan untuk 
menyatukan fungsi ruang duduk, ruang 
makan, dan dapur. Permasalahan yang 
menuntut untuk dipecahkan sangat 
sederhana yaitu menyelesaikan rumah ini 
dengan batasan biaya, berpacu dengan 
waktu secepat mungkin, dan inovasi 
desain yang dilakukan. Sistem utilitas yang 
digunakan memecahkan ketersediaan air 
bersih dengan filtrasi air yang menyaring 
dari air tanah, dan pengkondisian udara, 
penyediaan airpanas yang terintegrasi 
dengan sistem HVAC yang didesain oleh 
John Budi sebagai perencana. Sistem shaft 
diletakkan di sisi Barat untuk menahan 
eksposure dari matahari di grid 2 meter.
 
Ekspresi beton, GRC  600 x 1200 mm 
unfi nished yang dibawakannya, siluet ruang 
yang natural membawa satu kesan yang 
bare dan jujur dalam inovasi fungsi ruang 
dan fungsi bukaan yang dibawakannya.

Credit :

Owner : Charles Wiriawan, Irene

Architect :  > O + Workshop [Principal : Realrich 

Sjarief]

General Contractor : Ir. Singgih Suryanto

Structural Engineer : PT. Cipta Sukses [Principal : 

Anwar Susanto]

Photographer : Bacteria photography [by Eric Dinardi]



30

edisi #7: rumah

10 sentosa cove
oleh Anditya Dwi Saputra 

Begitulah kurang lebih permintaan dari Bapak 
Dadlani, salah satu klien kami. Walaupun beliau 
telah lama menetap di Singapura, kultur dan 
budaya Indianya masih tetap dikedepankan. 
Lahan seluas 1000 meter persegi yang baru 
dibeli ingin segera beliau tempati bersama 
keluarganya. Bapak Dadlani merupakan 
salah satu orang yang dapat dikategorikan 
berada di tingkat ekonomi menengah ke atas.  

Menurut kami, seiring dengan naiknya 
tingkat ekonomi seseorang, naik pulalah 
derajat rumah orang tersebut. Bagi 
para pemilik lahan di Sentosa Cove, 
rumah bukan hanya untuk berkumpul 
dengan keluarga dan berlindung 
dari hujan, tapi juga merupakan 
perpanjangan tangan akan status mereka.

“Saya ingin dibuatkan Taj Mahal”
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Sentosa Cove berada di Pulau Sentosa 
yang memakan waktu kurang lebih satu jam 
berkendara dari pusat kota.  Masterplan 
rancangan Bernard Spoerry, McKerrell 
Lynch Architects, Klages, dan Carter & Vail 
ini memang terkenal sebagai perumahan 
tempat para arsitek memamerkan desainnya. 
Jika anda berkesempatan berkunjung kesana, 
anda dapat melihat berbagai bentukan rumah, 

mulai dari yang bergaya tropis sampai yang 
berkesan futuristik. Dengan luas kawasan 
lebih dari 117 hektar, perumahan ini 
dapat menampung lebih dari 2500 rumah.

Pihak pengelola Sentosa Cove sendiri 
mempunyai beberapa peraturan desain 
yang diharapkan dapat menjadi benang 
merah antara satu rumah dan rumah 
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yang lain, seperti keharusan untuk 
menggunakan atap miring sebesar 
50% dan pemilihan warna material 
eksternal yang harus senada dengan 
warna-warna natural. Hal tersebut 
kami rasakan cukup berhasil membawa 
keseragaman di dalam Sentosa Cove.

Berangkat dari gagasan bahwa rumah 
ini harus berkesan megah namun tidak 
terkesan seperti benteng, kami memutar 
otak berusaha untuk menerjemahkan 
keinginan serta kebutuhan mereka 
ke dalam desain. Beberapa diskusi 
dan presentasi pun dilakukan untuk 
menentukan desain yang sesuai dengan 
karakter bapak Dadlani dan keluarga.  

Setelah sempat tertunda selama 1,5 
tahun, proyek ini akhirnya mulai memasuki 
tahap konstruksi pada tahun 2010. Secara 
garis besar, rumah ini didesain untuk 
menjembatani kebutuhan dua generasi 
yang berbeda dengan tetap memberikan 
privasi terhadap aktivitas masing-masing 
penghuni. Hal ini dapat terlihat dari 
pengelompokan ruang yang terdiri dari 
tiga blok massa. Blok pertama berada di 
bagian depan rumah, terdiri dari ruang-
ruang publik, seperti ruang tidur tamu, 
ruang makan formal, dan ruang teater 
mini. Sedangkan blok ke dua terdiri dari 
dapur, ruang keluarga, ruang kerja, dan 
kamar utama. Blok kedua tersebut berada 
di bagian kanan, yang sebagian besar 
sisinya menghadap ke rumah tetangga. 
Blok ketiga sebagai blok terakhir terdiri 
dari kamar tidur anak dan ruang tamu. 
Blok ini berada di bagian kiri, menghadap 
ke lahan kosong yang memang tidak 
diperuntukkan untuk dibangun. Ketiga 
blok massa inilah yang akan kemudian 
dibalut dalam bentukan arsitektur, yang 
tidak berusaha memisahkan kegiatan di 
dalam rumah dengan aktivitas di luarnya.

Sirkulasi memegang peranan penting 
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jejeran anak tangga yang mengantar 
seseorang ke ruang tamu di lantai dua. 
Anak-anak tangga tersebut merangkul 
sebuah struktur berbentuk silinder yang 
terbungkus oleh rangkaian panel baja 
ringan. Di dalamnya terdapat sebuah 
tangga spiral yang menghubungkan semua 
lantai dengan ruang terbuka di atap. 
Panel-panel tersebut dihadirkan secara 
bepori dengan pola khusus, sehingga 
pada malam hari struktur silinder ini 
akan berpendar dan menghasilkan 
bayangan yang menarik di sekitarnya.  

Gagasan lainnya yang berhasil diaplikasikan 
terinspirasi dari courtyard house melalui 
penghadiran ruang publik berupa 
kolam renang yang sengaja diletakkan 
di pusat rumah. Peletakkan ini seolah-
olah mendorong ketiga blok massa 
tersebut menjadi menjauhi pusat. Kondisi 
ini kemudian menciptakan sebuah air 
well yang membantu sirkulasi udara 
mengalir dengan lebih baik. Tidak hanya 
dari segi penghawaan, kolam renang 

di dalam rumah ini. Permainan antara 
koridor terbuka dan tertutup serta 
balkon yang saling terhubung tidak 
hanya memberi keleluasaan bagi mereka 
untuk berpindah dari satu ruang ke 
ruang lain, tetapi juga memberikan 
kenikmatan visual bagi yang melewatinya. 

Dari sekian banyak gagasan, beberapa 
diantaranya berhasil terejawantahkan. 
Salah satunya adalah peletakkan ruang-
ruang publik seperti ruang tamu dan 
ruang makan formal di bagian depan 
lantai dua yang menghadap ke jalan 
utama. Sementara ruang-ruang privat 
seperti kamar tidur anak, dapur, dan 
ruang keluarga justru diletakkan di lantai 
dasar. Hasil rumusan  tersebut diharapkan 
menimbulkan kesan ‘mengundang’ 
namun tidak mengumbar privasi. 

Tamu yang berkunjung ke rumah ini tidak 
akan disambut dengan dinding tinggi 
yang berkesan angkuh, melainkan oleh 
lobi terbuka setinggi dua lantai dengan 
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yang masuk dirasa terlalu menyilaukan. 
Di sisi yang berlawanan, kamar anak-
anak yang berada di bawah lebih 
mempunyai kesan tersembunyi. Dengan 
tetap memperhatikan pencahayaan dan 
penghawaan alami, kamar-kamar ini di 
posisikan sedemikian rupa agar juga 
memfasilitasi kebutuhan penghuni yang 
menaruh minat besar pada musik dan 
fotografi. Panel-panel geser yang juga 
berfungsi sebagai filter sinar matahari, dan 
beberapa tanaman di sisi rumah menambah 
kontras visual dua fungsi ruang tersebut.  

Kamar tidur utama kami letakkan di 
lantai dua pada sisi belakang rumah, 
sebagai salah satu cara memberikan 
privasi bagi si tuan rumah. Kamar tidur 
yang menghadap ke sungai yang mengalir 
sepanjang pantai Sentosa ini terhubungkan 
secara visual dengan ruang meditasi di 
atasnya. Disinilah aspek religi menjadi 
bagian dalam pengambilan keputusan 
penempatan sebuah ruang. Ruang yang 
memungkinkan terjadinya hubungan batin 
dengan Sang Pencipta ini ditempatkan 
di lantai teratas, mengisyaratkan 
tidak adanya batas antara ke duanya. 

Jika anda melangkah keluar dari ruang 
meditasi ke arah ruang terbuka di atap 
rumah, anda dapat dengan leluasa melihat 
ke sekeliling kawasan. Dua buah tangga 
yang terletak pada sisi berlawanan, 
menghubungkan ruang terbuka di atap 
tersebut dengan lantai-lantai di bawahnya.

Rumah belum tentu menjadi tempat 
tinggal yang nyaman. Pencahayaan 
alami dan sirkulasi udara yang baik 
merupakan dua syarat penting dalam 
mencapai kenyamanan. Namun hal 
yang paling utama menurut kami adalah 
perhatian terhadap karakter dan pola 
hidup si pemilik rumah agar dapat 
dimunculkan dalam desain sebuah rumah.  

ini juga menjadi pemandangan yang menarik 
bagi orang-orang yg sedang berjalan dari 
satu ruang ke ruang lain. Dinding terlapis 
batu vulkanik setinggi dua lantai yang diakhiri 
dengan panel kaca, menyembunyikan sebuah 
jembatan yang menghubungkan dapur dan 
ruang keluarga dengan kamar tidur anak.

Pencahayaan alami bukanlah sesuatu yang 
langka bagi rumah ini. Sebagai contohnya 
pada ruang tamu yang terletak di lantai dua. 
Ruang ini terbungkus kaca yang menjulang 
dari lantai sampai langit-langit di ketiga 
sisinya. Untuk mengimbangi, aksesoris interior 
berupa tirai dihadirkan jika sinar matahari 
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Membangun 
Rumah Impian

oleh Dinda Jouhana

Saya tidak pernah menyangka bahwa 
membangun rumah bisa menjadi sebuah 

perjalanan spiritual. 
Ada begitu banyak nilai-nilai ! loso! s yang saya 

pelajari sepanjang prosesnya. 
Ini merupakan pengalaman luar biasa yang 
mengubah cara pandang saya melihat hidup 

dan berinteraksi dengan sekeliling. 
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Rencana  merenovasi rumah muncul pada tahun 
2010. Rumah yang terletak di sebuah kompleks 
perumahan di Cibubur, Bogor itu dibeli oleh suami 
saya dari tangan ketiga pada akhir 2008. Dengan 
luas bangunan 48 m2 diatas tanah 72 m2, rumah 
dengan dua kamar tidur itu tak lagi nyaman untuk 
saya dan suami. 

Tipikal rumah kompleks, apalagi sudah 
direnovasi pemilik sebelumnya, rumah itu sangat 
mengandalkan AC untuk sirkulasi udara. Cahaya 
alami hanya bisa didapatkan dari kamar depan yang 
kami sulap menjadi ruang kerja. Selain itu usianya 
cukup tua sehingga banyak bocor dimana-mana. 

Saya dan suami memutuskan untuk menggunakan 
jasa arsitek professional. Sebab kami menginginkan 
sebuah rumah yang sesuai kebutuhan, rumah 
impian. Tidak apa membayar biaya desain, tapi 
hasilnya puas. Daripada dikerjakan sendiri, dengan 
pengetahuan yang terbatas, hasilnya tidak akan 
maksimal.

Saya mengusulkan untuk menggunakan jasa Yu 
Sing, yang saya ‘kenal’ dari sebuah artikel di koran 
tahun 2009. Idealismenya dalam berbicara soal 
rumah sehat yang terjangkau, penggunaan bahan-
bahan alam yang murah dan mudah ditemukan, 
membuat saya ‘jatuh cinta pada pandangan 
pertama’. Suami saya setuju dengan usulan ini. 
Baginya, karya Yu Sing artistik dan tidak biasa.

Pada awal Oktober 2010, saya mengirimkan 
e-mail kepada Yu Sing menanyakan  kesediaannya 
untuk merenovasi rumah kami. Setelah sebulan 
belum berbalas, lantas, saya memberanikan diri 
mengirimkan e-mail kedua dengan permintaan 
yang lebih spesifik dan memberikan anggaran Rp 
100 juta.

Kami terkejut karena permintaan kami ditolak. 
“Renovasi sering bertentangan dengan kepuasan. 
Padahal apalagi kenikmatannya selain kepuasan 

desain kalau dari proyek-proyek kecil seperti 
ini,” kata Yu Sing. Ia lebih memilih membangun 
rumah dari nol, sehingga desain lebih maksimal, 
dan mengajukan angka, 150 juta.

Alasannya cukup masuk akal. Sebagai penulis 
dan fotografer freelance, saya paham rasanya 
menolak klien yang tidak seide. Saya dan 
suami justru mengagumi langkah ini. Kami pun 
dengan semangat membalas: jika memang 
rumah yang sekarang harus dirobohkan, kami 
tidak keberatan.

Sejak itu, perjalanan mendesain rumah pun 
dimulai. Yu Sing memberikan kami ‘formulir’ 
berisi serangkaian pertanyaan seperti lokasi 
lahan, peraturan tertentu untuk membangun 
disitu, kebutuhan ruang, anggaran, dan sumber 
dana. Tidak hanya itu, juga ada pertanyaan 
pribadi seperti hobi, karakter keluarga, falsafah 
hidup, dan hal lain yang menurut kami relevan. 
Ada juga pertanyaan soal kualitas ruang yang 
kami impikan, atau apakah kami sudah punya 
konsep rumah. Arahnya tentu saja agar 
desain rumah bisa dibuat sepersonal mungkin. 
Uniknya, semua ini cukup dilakukan lewat 
e-mail. 

Soal rumah impian, pada dasarnya kami 
memiliki beberapa kriteria penting. Yang 
pertama adalah rumah yang ramah sehingga 
orang – terutama tetangga – tidak segan untuk 
masuk, mengingat rumah kompleks biasanya 
sangat privat. Lalu, haruslah mengutamakan 
fungsi daripada estetika belaka. Rumah juga 
harus menjadi tempat istirahat yang nyaman 
sehingga seolah seperti suasana berlibur 
di rumah. Hal ini penting bagi suami saya 
dengan jadwal 5 minggu kerja di luar kota 
dan 4 minggu libur di rumah. Rumah juga 
harus sehat dengan sirkulasi udara dan cahaya 
baik. Jika memungkinkan, kami menginginkan 
rumah yang ramah lingkungan serta gampang 
perawatannya.
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Setelah melalui proses desain yang kesemuanya 
dilakukan tanpa tatap muka, akhirnya, gambar 
final datang pada bulan November 2011, sekitar 
satu tahun sejak pertama kali mengirimkan e-mail. 
Yu Sing memang sudah mensyaratkan bahwa ia 
tidak bisa buru-buru.

Di atas kertas, desain rumah sangatlah cantik. 
Kebutuhan ruang dapat terpenuhi. Tiga kamar 
tidur, dua kamar mandi, ruang keluarga, dapur, 
ruang makan, ruang kerja hingga ruang servis yang 
memuat gudang, tempat cuci dan jemur. Apalagi, 
dalam proses itu kami mendapat rezeki, sehingga 
bisa menaikkan anggaran pembangunan menjadi 
Rp 300 juta. Rumah yang tadinya direncanakan 
dua lantai, menjadi tiga karena ditambahkan 
ruang mezzanine (ruangan di bawah atap) yang 
bisa dipakai buat apa saja. 

Sembari mengurus Izin Mendirikan Bangunan, 
kami mulai mencari kontraktor. Karena kami tidak 
punya referensi, sang arsitek merekomendasikan 
kontraktor yang pernah bekerja dengannya. 
Kami tahu rumah ini akan ‘berbeda’ dari rumah 
kebanyakan, tentunya dibutuhkan kontraktor 
yang sudah mengenal gaya sang arsitek. Akhirnya, 
kami memutuskan untuk menggunakan jasa 
kontraktor yang direkomendasi.

Setelah bertemu dan menerima pengajuan RAB, 
ternyata anggaran untuk struktur saja sudah 
hampir mencapai anggaran keseluruhan yang kami 
sediakan. Meskipun kami masih menyediakan 
dana cadangan diluar anggaran, tetap saja itu 
terlalu mahal karena masih ada pekerjaan finishing 
yang biasanya berjumlah signifikan.
 
Berbekal penawaran RAB, kami bertemu 
muka dengan Yu Sing dan tim Akanoma, Anjar 
Primasetra. Dari hasil diskusi tersebut, kami 
sepakat untuk mengubah spek bangunan. 
Perubahan paling vital adalah dinding. Yang 
tadinya memakai bata, kini berdinding simpai: 

teknik yang menggunakan besi hollow untuk 
pertulangan, dinding GRC yang disekrup di satu 
sisi dan plesteran aci di sisi yang lain, dengan 
menggunakan kawat ayam dibagian tengahnya 
agar acian dapat menempel baik. Selain itu, 
rumah akan bernuansa ekspos. Dinding tidak 
dicat, langit-langit tanpa plafon dan jaringan listrik 
terlihat jelas.

Kami membawa hasil diskusi itu ke kontraktor. 
Tidak pernah mengerjakan dinding sedemikian, 
ia sempat ragu. Sang kontraktor memberikan 
argumentasi ‘khas sipil’ terutama soal kekuatan 
dan ketahanan bangunan. Masalah kerapian juga 
mengemuka. Ia ingin memastikan kami tahu apa 
yang kami lakukan. Dengan spek baru, harga 
bisa ditekan, meskipun pekerjaan dinding masuk 
kepada finishing, bukan struktur. 

Saya dan suami menimbang plus-minus spek yang 
baru. Tapi, keputusan apapun dalam hidup ini pasti 
ada kontroversinya. Ini adalah salah satu pelajaran 
filosofis yang saya dapatkan. Pertanyaannya 
sekarang, jika sudah tahu apa kekurangan dan 
kelebihannya, maukah kami berkomitmen atas 
keputusan itu? Ternyata jawabannya adalah: YA. 
Kami masih muda, dan senang berpetualang. 
Membangun rumah yang nyeleneh, juga adalah 
petualangan; kami siap menanggung resiko. 

Dan dari situ, petualangan sesungguhnya dimulai. 

Awal tahun 2012, kami mengontrak rumah 
yang berjarak hanya dua menit berjalan kaki dari 
rumah awal. Sesuai kontrak, rumah akan selesai 
pada bulan November 2012. Dengan perkirakan 
satu bulan beres-beres, jika berjalan lancar, awal 
2013 kami sudah bisa menempati rumah baru. 
Tahun baru, rumah baru. Itu rencananya.

Setelah pekerjaan administrasi dan sebagainya, 
pekerjaan rumah baru dimulai pada bulan Maret 
2012. Rumah lama dihancurkan total. Masalah 
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pertama muncul: keluarga dan tetangga yang melihat tentu kaget dan menyayangkan keputusan ini. 
Tapi kami jalan terus. 

Sekitar lima bulan kemudian saat struktur sudah selesai dibangun, tim arsitek membeberkan ide untuk 
merubah façade. Perubahan ini tentunya masih mungkin dilakukan mengingat proses finishing belum 
dimulai.

Ide perubahan ini berawal dari usulan kami untuk menambahkan detail ukiran Aceh yang  terinspirasi 
dari rumoh geudong milik keluarga besar suami saya yang terletak di Sigli, Nangroe Aceh Darusalam. 
Ternyata ide ini diterima, malah berkembang sehingga rumah kami berganti ‘judul’ menjadi Rumoh 
Aceh Transformasi.

Rumah ini terlihat seolah-olah seperti rumah panggung dari kayu. Untuk lantai dua dan tiga, yang tadinya 
memakai GRC diganti menjadi woodplank, bahan dari fiber semen yang permukaannya dicetak mirip 
kayu. Beberapa detail ditambahkan, seperti lisplang dan railing balkon yang ukirannya terinspirasi dari 
ukiran rumoh geudong tersebut.

Setelah struktur selesai, proses finishing agak tersendat. Kontraktor memastikan semuanya akan sesuai 
jadwal. Awalnya kami percaya penuh. Namun, di bulan Oktober – sebulan sebelum kontrak berakhir, 
rumah masih belum berdinding, belum berlantai. Kecuali dibangun oleh Bandung Bondowoso, rumah 
tidak akan bisa selesai sesuai jadwal dalam kontrak.
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Meskipun was-was dengan kinerja kontraktor, 
kami tetap berprasangka baik. Begitupun, saya 
mengambil langkah drastis. Pengerjaan rumah saya 
supervisi sendiri. Saya mempelajari semua seluk 
beluk rumah dan mendatangi proyek setiap hari 
untuk memastikan pekerjaan tukang. Saya juga 
membeli sendiri bahan-bahan yang seharusnya 
disediakan kontraktor. Saya bahkan melaporkan 
perkembangan rumah kepada kontraktor yang 
memang jarang nongol di lapangan. 

Pada saat itu kepercayaan saya terhadap 
kontraktor sudah jauh menurun dan kesabaran 
saya benar-benar diuji. Suami saya tetap 
berpendapat untuk memberi kesempatan 
kepadanya untuk memperbaiki kinerja. Akhirnya 
kami memutuskan untuk memperpanjang 
kontrakan rumah hingga Februari 2013, karena 
hingga Desemberpun proyek belum selesai. 

Saat pertemuan awal Januari, sang kontraktor 
berjanji dengan sungguh-sungguh akan serah 
terima rumah pada akhir Januari. Namun, pada 
tenggat yang ia tentukan sendiri itu, rumah juga 
masih belum selesai. Jangankan mengunjungi 
proyek, mengabari pun tidak. Padahal, pekerjaan 
sesungguhnya hanya tinggal sedikit. Akhirnya, kami 
memutuskan untuk memberhentikan para tukang 
pada akhir Februari, dan memanggil tukang lain 
untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan. 

Permasalahan dengan kontraktor ini adalah 
pelajaran lain yang saya dapatkan dari proses 
membangun rumah. Sebagus apapun konsep 
yang kita punya, jika eksekusinya tidak baik, maka 
hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin seperti 
negara ini: konsep Pancasila di republik ini begitu 
bagus, namun jika pemerintah tidak mengatur 
negara ini dengan baik, hasilnya adalah chaos.

Akhirnya rumah baru sudah bisa saya tempati 
pada awal Maret, meskipun masih harus dirapikan 
di sana-sini. Hasil akhir rumahnya sendiri tidak 
berbeda jauh dari apa yang didesain oleh para 
arsitek. 

Tentu saja ada detail-detail yang terlihat bagus di 
atas kertas, namun tidak sesuai dengan lapangan 
sehingga harus berimprovisasi. Juga, ada hal-hal 
yang sebenarnya sangat bisa dilakukan sesuai 
dengan desain, namun karena pengerjaan yang 
kurang rapi dan presisi, membuat beberapa hal 
berbeda dari desain. Selain itu, ada spek yang kami 

“Sebagus apapun konsep yang kita 
punya, jika eksekusinya tidak baik, maka 
hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin 

seperti negara ini: konsep Pancasila di 
republik ini begitu bagus, namun jika 
pemerintah tidak mengatur negara ini 

dengan baik, hasilnya adalah chaos.



41

ruang | kreativitas tanpa batas

dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau 
mendinginkan atap.

Rumah ini memberikan perasaan yang 
menyenangkan bagi saya dan suami. Bagi 
saya, setiap sudut rumah ini photogenic. Ia 
memberikan inspirasi untuk berkarya. Sesuai 
dengan nafas etnik facade rumah ini, saya bahkan 
membayangkan ini sebagai ‘rumah Indonesia’: 
mendekorasinya dengan kain-kain tradisional 
koleksi saya atau menjadi semacam ‘galeri’ untuk 
memajang karya-karya seniman Indonesia. 

Meski banyak ketidaksempurnaan yang 
umumnya bersumber dari pengerjaan yang 
kurang rapi, rumah ini tetap cantik. Seperti kata 
Yu Sing sang arsitek saat berkunjung di akhir 
Februari lalu, “Ini adalah rumah yang manusiawi, 
yang memaafkan kesalahan.” 

Rumah ini, adalah semacam 

constant reminder untuk saya 

yang ‘terlalu perfeksionis’: bahwa 

tidak ada yang sempurna di 

dunia ini. Saya tahu, saya akan 

belajar banyak dari rumah saya 

sendiri. 

… kemudian pertanyaan sejuta 
dolar dilontarkan: berapa total 

biaya yang dihabiskan? Wah, untuk 
menjawabnya, saya masih menunggu 

tagihan dari kontraktor, hehehe…

ubah. Beberapa atap/skylight yang sesungguhnya 
bisa memakai polikarbonat, kami ganti dengan kaca. 
Atau lantai yang tadinya cukup dengan multipleks, 
kami lapis dengan kayu pinus. Semata karena ada 
rezeki tambahan. 

Begitupun, rumah ini sesuai seperti yang saya dan 
suami harapkan. Rumah tiga lantai ini rampak ramah, 
tidak menjulang angkuh. Bahkan ketinggiannya sama 
dengan rumah tetangga yang berlantai dua. Belum 
lagi selesai dibereskan, anak-anak tetangga sudah 
datang bertamu dan bermain tanpa ragu. 

Detail-detailnya fungsional, seperti tangga dari lantai 
dua ke lantai mezzanine yang juga berfungsi sebagai 
rak buku. Cahaya alami melimpah di siang hari dan 
sirkulasi udara begitu bagus. Bahkan lantai mezzanine 
pun terasa dingin karena angin bebas masuk. Rumah 
ini juga ramah lingkungan karena tidak hanya hemat 
listrik, tapi juga ada penampungan air hujan yang 
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Kedekatan dan kepadatan sama-sama sebuah paradoks. 

Kebutuhan akan kedekatan memicu pertumbuhan populasi, ekonomi, dan fungsi kota. Maka 

kedekatan akan menarik kepadatan. Sementara itu kepadatan menstimulasi kota untuk 

membangun lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih beragam. Maka, kepadatan akan menghadirkan 

kedekatan. Namun, keduanya sama-sama melegitimasi alasan kota ada.

Mari berbicara sedikit soal kota...

Ketika ‘kota’ disebut di sini akan mengacu 
kepada pembacaan Rossi (1982), dalam 
Architettura Della Città, dimana hubungan 
arsitektur dengan kota disejajarkan dengan 
hubungan kontras antara khusus dan umum, 
antara individu dan kolektif. Dengan kata 
lain kota di sini adalah susunan beragam 
arsitektur dalam rentang waktu tertentu.

Muncul pertanyaan berikutnya, apa arti 

‘arsitektur’ di sini? Untuk kepentingan 
artikel ini, arsitektur akan dilepas dari 
bebannya sebagai sebuah monumen, sebuah 
pengecualian. Demi memberi gambaran 
lebih tepat antara hubungan individu dan 
kolektif, arsitektur tidak hanya akan dilihat 
dari pandangan Vitruvius melalui kekuatan, 
keindahan, dan kegunaan (firmitas, venustas, 
dan utilitas). Namun, ada aspek keempat 
akan diperkenalkan (dan dipertanyakan): 
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antara kedekatan 
dan kepadatan� � � � � � � � � � 	 
 � �  �

Keberlangsungan memiliki sedikit dari ketiga 
aspek di atas. Keberlangsungan menyediakan 
seminimal mungkin fungsi  sesuai yang 
dibutuhkan; kekuatan menjadi sesuatu 
yang tidak stabil namun mencukupi; dan 
keindahan dilihat tidak dalam tata, proporsi, 
dan hierarki namun estetika yang selalu 
dalam keseimbangan dan negosiasi, hampir 
runtuh tapi masih berdiri.

Elemen penyusun kepadatan tak lain adalah 
manusia. 

Tentu jika berbicara mengenai manusia, kita 
akan berbicara mengenai tempat berlindung, 
baik yang formal maupun nonformal. 
Formal’ dan ‘nonformal’ di sini tidak 
berbicara mengenai legalitas, karena selama 
harga tanah di kota dikuasai oleh spekulan, 
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berbicara legalitas akan menjadi hal yang 
dilematis. Formal dan nonformal di sini 
tapi lebih berbicara mengenai sesuatu yang 
tumbuh menjadi berbentuk atau tumbuh 
dengan tidak terdefinisi bentuk.

Lalu, jika di awal disebutkan bahwa 
arsitekturlah yang menyusun kota, 
kebutuhan manusia akan kedekatan 
membawa kepadatan, kota dilegitimasi 
oleh kepadatan dan kedekatan dan 
demi keberlangsungannya, kepadatan 
membutuhkan tempat berlindung, apakah 
layak jika tempat berlindung itu kita disebut  
‘arsitektur’? Bahkan jika diamati lebih jauh, 
salah satu aspek penyusun kota yang 
dominan adalah tempat berlindung. Tempat 
berlindung itu seringkali hadir dengan 
sebutan ‘rumah’.

Keterbatasan ruang

Kepadatan dan kedekatan memaksa ruang 
menjadi sebuah komoditas. Pemanfaatan 
ruang di kota  sangat diperhatikan. Ada 
dua respon ekstrim dari pemanfaatan ini, 
untuk kepentingan artikel ini mari kita sebut 
‘maksimalisasi’ dan ‘minimalisasi’.

Maksimalisasi adalah usaha menumpuk 
kepadatan dengan sebanyak dan setinggi 
mungkin demi pemanfaatan lahan secara 
maksimal, jauh dari optimal. Dengan kata 
lain, maksimalisasi mengakali kepadatan 
dengan menumpuknya. Hal itu melahirkan 
bangunan tinggi berkepadatan tinggi, di 
sisi proletar hadir denagan nama rumah 
susun dan di sisi borjuis hadir dengan nama 
apartemen. Sementara itu, kelas menengah 
sangatlah adaptif dan reaktif, mereka mampu 
menyesuaikan diri dengan setiap spektrum 

yang ada dari rumah susun ke apartemen.

Disamping itu, maksimalisasi juga melahirkan 
bangunan rendah berkepadatan rendah 
namun berluasan tinggi. Tipe ini lebih dikenal 
dengan istilah ‘rumah gedong’, yang juga 
hadir di sisi borjuis. Apartemen maupun 
rumah gedong berbicara hal yang sama: 
luasan.

Maksimalisasi menyeimbangkan kepadatan 

dengan luasan.

Maksimalisasi menginginkan keduanya, 
suasana luas atau luasan juga kedekatan 
ekonomi. Keduanya terpaut dengan angka. 
Kuantitas seolah mengungguli kualitas. Setiap 
jengkal ruang tidak luput dari komodifikasi. 
Kualitas dipertanyakan, bahkan seolah 
bergeser maknanya menjadi luasan. Lalu, 
mantra ‘gaya hidup’ dan komodifikasi 
ruang menjustifikasi dan meringankan 
alasan terjadinya penumpukan kepadatan. 
Konsekuensinya, rumah (arsitektur) tidak lagi 
berbicara kekuatan, keindahan, dan kegunaan, 
juga keberlangsungan, tapi tergantikan oleh 
simbol yang merepresentasikan status sosial 
dengan parameter luas bangunan. Rumah 
menjadi label bagi si pemilik. Rumah dipaksa 
dipercantik oleh susunan elemen arsitektur 
yang megah untuk menjadi topeng bagi 
penghuninya.

Terlebih lagi, demi melindungi pemilik 
borjuisnya, rumah diperlengkapi oleh 
beberapa elemen  yang membuatnya 
terlihat ‘kokoh’, diantaranya pagar, alarm, 
CCTV, dan pos penjaga. adalah Rumah 
mengisolasi pemiliknya dari hal-hal ‘buruk’ 
dan infrarealitas yang terkandung dalam 
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kota. Rumah memberi jarak antara pemilik 
dengan orang lain, menutup diri untuk 
bersimpati serta mempunyai harapan akan 
kolektivitas, yang ada hanyalah individu.

Rumah menjadi topeng dan sebuah benteng.

Dengan luasan tadi, kebutuhan ruang 
dipaksa melebar untuk menyesuaikan luasan. 
Fungsi ruang menjadi terbagi-bagi dengan 
lebih spesifik. Setidaknya untuk bersosialisasi 
saja terdapat empat jenis ruangan, sebutlah 
teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang 
televisi. Masing-masing membicarakan aspek 
‘sosial’ dengan kadar tertentu. Fungsi ruang 
dipurifikasi, sehingga sebuah ruang seolah 

tidak diperkenankan mengkontaminasi 
ruang yang lain. Satu fungsi setara dengan 
satu ruang. Ruang terspesialisasi dan steril.

Rumah menjadi ekpresi soliter.

Lain halnya dengan respon kedua, 
minimalisasi yang cenderung lebih resilien, 
elastis, melenting. Mereka (terpaksa dan 
dipaksa) mengerti bahwa ada hal yang 
harus dikorbankan demi ‘kedekatan’ 
ekonomi; kepadatan harus diterima sebagai 
konsekuensi. 

Minimalisasi tak hanya menumpuk 
kepadatan, juga hidup dengannya. Bangunan 
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rendah berkepadatan tinggi hadir, dan tak 
jarang hadir dalam bentuk kampung kota.

Minimalisasi merelakan kenyamanan  
dan keleluasan yang dipersikukuhkan 
maksimalisasi demi kedekatan ekonomi. 
Mereka hidup dengan keberlangsungan. 
Secara fungsional, rumah hanya 
diperuntukkan untuk makan dan tidur. Secara 
struktural, minimalisasi hanya membutuhkan 
sebuah pelindung yang temporer dan cukup 
kokoh untuk berteduh. Estetika dinilai 
dengan cara yang cukup berbeda dengan 
keteraturan umumnya, dan lebih mengarah 
kepada etika. Kecantikan yang dinegosiasikan 
dan diterima, tidak dogmatis dan memaksa. 
Rumah berada di batas minimal sebuah 
tempat berlindung, eksistensminimum. 

Minimalisasi memaksa rumah sebatas pada 

proses keberlangsungan.

Dengan keadaan seperti ini, tak jarang fungsi 
‘dikeluarkan’ dari dalam rumah, beberapa 
diantaranya fungsi sosialisasi, produksi, 
penyimpanan bahkan servis. Sebagai 
gantinya, minimalisasi memanfaatkan bahkan 
mengeksploitasi ruang-ruang publik seperti 
‘jalan’ di depan rumah mereka. Jalan seolah 
diposisikan sebagai perpanjangan dari 

rumah, menjadi tempat menerima tamu, 
tempat produksi, dan etalase untuk usaha. 
Fungsi rumah dipecah dan didistribusikan ke 
ruang-ruang disekitarnya. Sehingga hal yang 
menyangkut publik dan privat menjadi rancu. 
Rumah menjadi entitas yang menyebar.

Rumah seolah menjadi sebuah jaringan yang 

saling terikat.

Setiap jengkal ruang juga dinegosiasi, 
diapropriasi, dikomodifikasi,  bahkan dijejali 
sepenuh-penuhnya, oleh minimalisasi. 
Kuantias (terpaksa) tetap mengungguli 
kualitas. Privasi seolah melebur, dihimpit 
oleh gang-gang kecil. Ruang dipaksa untuk 
mengakomodir hampir segala jenis kegiatan, 
sebuah bilik 3 m x4 m dapat menjadi tempat 
memproduksi dagangan di pagi hari, tempat 
belajar di sore hari, dan tempat istirahat 
di malam hari. Ruang yang sama berubah 
fungsi secara terus-menerus. Kemajemukan 
tercipta di tengah kepadatan.

Rumah menjadi wajah yang majemuk.

Disamping itu estetika menjadi perdebatan, 
selalu berada dalam proses negosiasi. 
Estetika menjadi konsensus, kesepakatan 
bersama. Individualitas tetap diekspresikan, 
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namun, entah sengaja atau tidak, seolah 
di-rem oleh individu-individu yang lain. 
Kumpulan individu ini membentuk kolektif. 
Demi mengeksploitasi ruang-ruang publik 
untuk kepentingan pribadi, mau atau tidak 
mau, seorang individu akan terlibat dalam 
dialog konstruktif maupun destruktif dengan 
kolektif. Proses negosiasi yang berkelanjutan 
itulah yang membuat minimalisasi seolah 
tumbuh dengan tidak berbentuk namun 
memiliki pola.

Rumah menjadi sarana dialog dan negosiasi.

Antara maksimalisasi dan minimalisasi

Maksimalisasi, hampir selalu, hidup 
bersebelahan dengan minimalisasi, tapi 
belum tentu berdialog. Dua entitas ini tidak 
serta-merta merepresentasikan mana yang 
baik dan mana yang buruk. Setidaknya selalu 
ada dua sisi argumen untuk membenarkan 
atau menyalahkan salah satu diantara 
keduanya. 

Dua entitas ini memiliki caranya masing-
masing dalam merespon kepadatan dan 
kedekatan sebagai konsekuensi terjadinya 
kota. Yang satu menolak kepadatan kota 
dengan menumpuk lebih tinggi, yang lain 
menerimanya dengan melepas beberapa 

elemennya; memaksimalkan ruang dan 
meminimalkan ruang.

Keduanya mengeksploitasi kota dengan 
caranya masing-masing, yang satu 
memanfaatkan seluas-luasnya sebuah 
lahan, yang lain yang lain mengkontaminasi 
sebesar-besarnya ruang-ruang milik 
bersama seperti jalan atau gang; yang satu 
bersifat introver, yang lain ekstrover. 

Dua entitas tersebut memiliki cara 
tersendiri dalam beradaptasi dengan 
kepadatan, yang satu mengaturnya, 
yang lain hidup dengannya; yang satu 
mendorong individu dan individualisasi, 
yang lain terpaksa menerima orang lain; 
yang satu menginginkan privasi, yang lain 
merelakannya demi kolektivitas.

Antara terpaksa dan kerelaan menjadi 
kabur, antara memanfaatkan dengan baik 
dan mengeksploitasi seolah tipis, antara 
mengatur dan hidup dengan seolah pilihan. 

Tapi, apakah hanya ada dua pilihan? 
Apakah sesederhana memilih yang satu 
berarti mengorbankan yang lainnya? 
Bukankah abu-abu kadangkala lebih baik 
dibandingkan dengan hitam dan putih?

Entahlah, setidaknya hitam dan putih sudah sulit terlihat lagi...



48

edisi #7: rumah



49

ruang | kreativitas tanpa batas

Perkembangan Kampung Code 
sebagai Prototipe Permukiman 

Berkelanjutan
oleh Rofi da Amalia

“..as an illegal settlement of ill-repute, Kampong Kali Cho-de ought to be improved and not 

displaced to another remote part of town, where it will revert to similar form.”

(Romo Mangun)

Rumah adalah salah satu dari tiga kebutuhan primer bagi manusia selain sandang 

dan papan. Keberadaannya menjadi ruang berlabuh bagi setiap individu untuk 

melepas lelah setelah beraktivitas sehari-hari. Ia tidak hanya menjadi tempat 

tinggal namun juga memiliki peran untuk menyediakan ruang privasi bagi setiap 

individu, tempat memulihkan energi melalui kehangatan suasana kekeluargaan.

Sebagai unit bangunan terkecil dalam khazanah arsitektur, rumah menjadi awal mula 

terbentuknya pemukiman yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal tersusunnya perkotaan. 

Akan tetapi, tampak kota pada kenyataannya kini seakan tumbuh secara sporadis. Pada 

persil-persil tertentu, terbangun hunian-hunian berwajah modern dan megah, menandakan 

pemiliknya seorang yang terbilang berada. Sedangkan di sisi yang berbeda, diantara 

bangunan-bangunan eksklusif tersebut terselip ruang-ruang “terpinggirkan”, misalnya 

tepian rel-rel kereta, kolong jalan layang, ataupun bantaran sungai, dengan kondisi yang 

memprihatinkan –setidaknya bagi saya—dan menjadi penyebab hadirnya kesenjangan 

sosial yang cukup tinggi antara pemukiman kaum konglomerat dan kaum proletariat.

Keterbatasan lahan yang seperti tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk 

memicu pemanfaatan ruang-ruang terpinggirkan sebagai tempat tinggal. Memang ruang-

ruang tersebut sebenarnya tidak layak dijadikan tempat bernaung, terkait kenyamanan 

maupun keamanannya. Ditambah lagi dengan status dan legalitas tanah yang rumit. 

Ketika pihak-pihak tertentu telah merasa “nyaman” hidup di sana, tak jarang klaim untuk 

menetap muncul sehingga akan menyulitkan proses relokasi. Selanjutnya permasalahan 

baru akan muncul saat mereka mulai mengakui hak milik atas tanah dengan dasar telah 

menetap sekian lama, bisa jadi hingga capaian puluhan tahun dan turun-temurun.

Di sisi lain, sebenarnya keberadaan mereka di ruang-ruang terpinggirkan terkadang menimbulkan 

permasalahan baru selain keindahan kota, yaitu kualitas lingkungan yang buruk. Misalnya, 

membuang sampah secara sembarangan dan serampangan dengan melemparnya ke dalam 

aliran sungai yang pada akhirnya berujung pada penyumbatan aliran air dan terjadinya banjir.
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Seringkali pemukiman-pemukiman “liar” tersebut memang 
akan berujung pada aksi penggusuran oleh aparat sebagai 
senjata untuk merapikan kawasan kota demi memperoleh 
fasad kota yang lebih cantik. Namun usaha seperti itu tak 
jarang pula tidak berhasil dan justru menimbulkan bentrok 
antara warga dan aparat. Sekilas dapat disimpulkan bahwa 
rasa memiliki atau sense of belonging atas tempat tersebut 
telah demikian kuat melekat pada diri masing-masing individu. 
Kalaupun penggurusan tersebut berhasil, terdapat kemungkinan 
eks-penghuni mencari tempat baru untuk tinggal dengan 
kriteria yang sama, seperti pernyataan Romo Mangun yang 
dihimpun pada The Aga Khan Technical Review Summary untuk 
karyanya revitalisasi Kampung Code di pusat kota Yogyakarta. 

Kampung Code terletak di bantaran Kali Code yang merupakan 
sungai yang berhulu di Gunung Merapi, tepatnya di bawah 
jembatan Gondolayu, tidak jauh dari ikon penanda identitas 
kota Yogyakarta, Tugu Jogja. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, yang 
akrab disapa Romo Mangun, mendedikasikan pemikirannya 
pada kawasan yang mulanya dianggap kumuh, liar, dengan 
berbagai persepsi buruk yang lain seperti kebanyakan bantaran 
sungai di kota-kota besar Indonesia. Sebagai seorang arsitek 
humanis, Romo Mangun banyak mengajarkan perancangan 
dan penataan elemen kota dengan arif dan bijaksana. Salah 
satunya melalui penggarapan proyek Kampung Code dengan 
pertimbangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Sebelum tahun 1983, kampung yang berpenghuni sekitar 35 
keluarga dengan reputasi slum area; erat dengan stempel sampah 
masyarakat, miskin, tidak sehat, serta populer dengan kasus-
kasus kriminalitas dan prostitusi. Profesi para penghuni wilayah 
Gondolayu tersebut hanyalah seputar pengayuh becak, pemulung, 
atau pedagang asongan. Gagasan tentang Kampung Code diawali 
oleh ide Willi Prasetya yang saat itu menjabat sebagai lurah. Ia 
berkoordinasi dengan Romo Mangun untuk menjadi voluntary 
consultant pada penataan pemukiman di sekitar Kali Code 
dengan eksisting lahan di utara dan selatan Jembatan Gondolayu.

Kampung Code dibangun dengan material yang sederhana dan 
apa adanya, yaitu material lokal yang terdiri dari kombinasi tanah 
liat (tanah lempung), batu bata, bata beton (concrete block), 
kayu, dan bambu. Konsentrasi perencanaan dan perancangan 
berfokus pada penyediaan rumah tinggal sederhana, ruang 
komunal, ruang bermain, balai pertemuan, dan ruang edukasi. 
Dengan bantuan relawan sekelompok mahasiswa jurusan 
seni, penduduk memperoleh inspirasi untuk membuat tempat 
tinggalnya berwarna-warni. Aksen yang cenderung mirip mural 
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kemudian menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. 
Tidak sekedar dekorasi yang indah, melainkan strategi untuk 
menarik dukungan dari pemerintah, menurut Romo Mangun.

Kala membicarakan tentang Code tidak bisa tidak, Kampung 
Code akan senantiasa terlibat. Terdapat aturan tidak tertulis 
bahwa apabila penduduk Code telah mencapai taraf lebih 
mampu atau ia menikah dan memiliki keluarga baru, maka harus 
keluar dari Kampung Code. Dengan hal ini diharapkan individu 
lain yang serba kekurangan dapat terbantu. Bisa pula dikatakan 
bahwa rumah-rumah di Code ini merupakan rumah singgah bagi 
penghuni tak tetap. Apabila penghuni ingin merenovasi rumah 
tersebut, karakteristik renovasi diharuskan sesuai dengan ciri 
“Code” yang berwarna-warni dan penggunaan material kayu serta 
bambu. Meskipun penghuni Kampung Code tidak dapat dikatakan 
sebagai penghuni tetap terkait kepemilikan tanah, keberadaannya 
mampu membangkitkan geliat ekonomi dan citra sosial kota.

Capaian atas apa yang dilakukan dan perubahan yang 
terjadi atas kepedulian Romo Mangun merupakan hal yang 
patut diapresiasi dan dijadikan panutan dalam perspektif 
waktu yang berbeda. Keberhasilannya merubah kultur 
masyarakat serta transisi stigma negatif menjadi positif 
hingga menerima penghargaan Aga Khan tentu menjadi 
prestasi tersendiri bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Sudah hampir tiga dekade semenjak Romo Mangun mengiringi 
proses pembangunan Kampung Code pada perjalanan tahun 
1983-1985. Seiring berputarnya waktu selama puluhan tahun 
tersebut, tidak terpungkiri bahwa pertumbuhan penduduk di 
sekitar Kampung Code pun meningkat pesat. Pemukiman di 
sekitar bantaran Kali Code pun menjadi kian padat, tidak hanya di 
bawah jembatan Gondolayu saja tetapi hampir di sepanjang tepian 
sungai tersebut. Tercatat, di wilayah Jetis dan Gondokusuman yang 
juga meliputi Kampung Code hasil rancangan Romo Mangun, 
menurut pemaparan Septiono E. Bawono dan Zulaikha B. Astuti 
(2011) telah mencapai kepadatan sebesar 13.721 orang/km2.

Oleh karena itu, pada tahun 2006 pemerintah memulai 
pembangunan rumah susun sebagai salah satu solusi untuk 
mengurangi kepadatan penduduk. Transformasi pemukiman 
yang cenderung horizontal menjadi vertikal, diharapkan mampu 
menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. 
Tetapi hingga tahun 2010, kenyataannya keberadaan rumah 
susun yang telah tersedia hanya dapat memenuhi 8,31% dari 
kebutuhan keseluruhan rumah tinggal pada area tersebut. 
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Tumbuhnya wacana model penyediaan tempat tinggal seperti rumah susun memang 
menjadi wujud yang baik meskipun dalam pelaksanaannya di negara berkembang seperti 
Indonesia memang menjadi persoalan yang serius terutama  jika dikaitkan dengan 
masalah alokasi finansial. Padahal menurut undang-undang dari Kementerian Pekerjaan 
Umum No. 05/PRT/M/2007 disebutkan bahwa rumah susun disewa oleh pemerintah 
untuk kalangan penduduk tidak mampu dengan tarif rendah yaitu Rp 1.000.000-
2.500.000 per bulan, dan tarif menengah yaitu Rp 2.500.000-4.500.000 per bulan. 
Namun tampaknya hal tersebut memang belum mampu menutupi semua kebutuhan 
terkait pembangunan rumah susun meskipun memang masih akan senantiasa diupayakan.

Pada dasarnya, rumah susun memiliki beberapa keuntungan berupa berkurangnya 
kebutuhan lahan karena fokus bangunan yang vertikal. Dengan demikian usaha untuk 
menciptakan area hijau, area komunal, dan area bermain anak yang lebih luas akan lebih 
mudah terealisasi. Sementara itu, perancangan rumah susun mampu meningkatkan daya 
serap air melalui penyediaan lahan serapan, serta mengurangi potensi lahan terkena 
banjir apabila debit air sungai meningkat. Mengingat keberadaan Kali Code merupakan 
hilir dari gunung aktif Merapi yang sesekali banjir lahar dingin mengancam maka 
keberadaan rumah susun diharapkan mampu menjadi solusi perlindungan yang lebih baik.

Perputaran zaman sepertinya menuntut sikap masing-masing individu untuk menyesuaikan 
diri dan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Konteks lingkungan 
sekian puluh tahun yang lalu bisa jadi sudah tidak relevan lagi diaplikasikan dalam 
kehidupan masa kini. Luas wilayah Kampung Code saat ini yang statis tentu sudah 
tidak dapat menyediakan tempat bagi berlipatnya jumlah penduduk. Sebagai alternatif 
substitusi, diharapkan keberadaan rumah susun mampu memberikan ruang layak 
untuk dihuni masyarakat. Meski begitu pemerintah kota telah menggadang-gadang 
Kampung Code warisan Romo Mangun sebagai kawasan budaya yang patut dilestarikan.

Apapun bentuknya, sebuah kampung di tengah kota pada hakikatnya (Lilis: 2010) setidaknya 
memiliki:
• Sistem perantara antara masyarakat yang bersifat makro, dengan keluarga yang bersifat mikro.
• Identifikasi penduduk yang jelas sebagai cermin kesatuan, kebersamaan, dan kesadaran warga.
•Keteraturan sosial spasial yang tumbuh secara mandiri dari 
komunitas tersebut, di samping adanya peran serta pemerintah kota.
•Diferensiasi fungsi atau tata guna lahan, tidak hanya melulu sebagai hunian 
semata tetapi juga ketersediaan fasilitas umum seperti warung, bengkel, atau salon.
•Pertukaran sumber daya sebagai penyesuaian diri dengan lingkungan yang lebih luas.
• Organisasi dan lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sistem makro dan sistem mikro.

Apa yang dilakukan Romo Mangun dengan mendampingi komunitas di bawah 
jembatan Gondolayu, menjamin defensible life space (ruang kehidupan yang dapat 
dipertahankan), hal itu kemudian menjadi bukti bahwa hal tersebut mampu membantu 
mengantarkan mereka yang miskin dan rentan untuk lepas dari jerat kemiskinannya 
(Khudori:2002 melalui Bhakti Setiawan). Hal menarik ini semoga mampu menjadi teladan 
bagi generasi pembangun negeri di hari ini dan selanjutnya agar tercipta harmonisasi 
kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi  yang lebih baik. 
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Kota adalah simpul. Kota adalah tempat kepentingan berkumpul. Kota adalah stasiun: tempat 

orang-orang datang, orang-orang pergi. Orang-orang yang (bersikukuh) tinggal dan orang-orang 

yang tak (pernah) kembali.

Bagi sebagian orang, kota itu sesederhana tempat berpulang:

Rumah.

PULANG KOTA
oleh Rofi anisa Nurdin

Foto oleh Lukman Hakim
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Di salah satu pulau terluar Indonesia, sebuah 
rumah berdiri di perbatasan dua negara. 
Penghuninya menerima tamu di Indonesia, 
dan pergi ke dapur untuk menyeduh kopi 
di Malaysia. Fakta ini kerap menjadi lelucon 
ringan masyarakat di sana: bahwa sekedar 
melangkah ke ruangan lain di dalam rumah, 
mereka harus berpindah negara1.

Lain halnya dengan yang terjadi di kota besar. 
Ada hal yang sebenarnya janggal namun 
sudah menjadi pemandangan yang lumrah: 
orang-orang tak lagi menerima tamu di 
beranda rumah. Mereka menetapkan janji 
bersilaturahmi melalui media sosial, lalu pada 
waktu yang telah ditentukan bergegas dengan 
moda transportasi yang sesuai dengan 
kemampuan (dan kelas) masing-masing, 
menempuh jarak yang terbias waktu tempuh 
yang tak terduga, menyebut kata “macet” 
sebagai pengganti ucapan salam ketika telah 
bertatap muka, dan memilih kafe ataupun 
resto yang paling fotogenik untuk akhirnya 
mereka abadikan gambarnya demi menjadi 
bagian masyarakat dunia maya (mencatat 
sejarah, katanya. Menampilkan citra tertentu, 
biasanya). Sekedar bertatap muka untuk 
berbincang ringan mereka habiskan sejumlah 
uang, selewat waktu, dan segelintir kesabaran 
yang kian terkikis di perjalanan tiap harinya. 

Dalam waktu dan biaya yang sama, seorang 
pengelana sudah bisa berpindah kota. Tapi 
tentu saja konteksnya berbeda. Pengelana 
itu barangkali sedang mencari rumah dalam 
pemaknaan yang ia imani, sementara orang-
orang di kafe tadi justru (meski, mungkin, 
tanpa disadari) sedang memecah fungsi 
rumah, menjadikannya fragmen-fragmen 
ruang yang terpisah jarak dan pencapaian. 

Menjadikannya horcrux2.

Horcrux adalah objek berkekuatan sihir 
tempat fragmen jiwa seorang penyihir 
disimpan dan dirahasiakan. Mereka yang mati 

1) Rumah Malindo, Pulau Sebatik; perbatasan Kalimantan Utara (Indonesia) dengan Sabah (Malaysia).

2) Istilah horcrux dipopulerkan pada novel fantasi berseri Harry Potter karangan J.K. Rowling.

namun memiliki sebagian jiwa di dalam 
horcrux akan dapat hidup kembali. Semakin 
banyak horcrux mereka ciptakan, semakin 
banyak jiwa mereka terfragmentasi, 
semakin dekat mereka dengan keabadian; 
meskipun memiliki resiko hilangnya sifat-
sifat manusiawi dan kejanggalan pada rupa 
fisik.

Jika sebuah rumah memiliki jiwa, maka 
tindakan memecah fungsi rumah tadi 
sama halnya dengan menciptakan horcrux: 
upaya merekayasa ruang-ruang sosial 
pada bangunan publik komersial; menjual 
skala yang intim, dekorasi yang cozy, 
“kenyamanan seakan di rumah sendiri”; 
menawarkannya kepada mereka yang 
terbutakan keabadian uang dan tersihir 
konsumerisme; kitsch yang membuai 
dalam dunia “seolah-olah”. Rumah yang 
sebenarnya lalu menjadi sepenggal kata 
ambigu, menjadi sebuah ruang sekedar.

Kosong, cacat, berdebu. Tanpa jiwa.

Alkisah segerombol pendatang 
memutuskan hijrah ke kota. Selama aktivitas 
ekonomi masih berjalan dan wahana 
perputaran uang masih dikemudikan 
tangan-tangan tak kasat mata, mereka 
akan selalu ada. Memenuhi ruang-ruang 
kota yang sudah sesak: kamar-kamar kos 
di lipatan-lipatan strategis; rumah-rumah 
makan yang kurang higienis; sesekali (atau 
berulang kali, tergantung pendapatan dan 
ego mana yang dimenangkan: hedonis 
atau utilitarian) memanjakan diri di sarana 
hiburan dan pusat perbelanjaan (mal, kafe, 
bar, club, pusat kecantikan;  - sebut saja, 
semua ada). Gejala kaum menengah yang 
menjadi fenomena populer, belakangan.

Bertumpu pada kaki-kaki mereka yang 
sudah bisa berdiri sendiri, di hadapan 
mereka dunia terbuka lebar. Tersihir 
lampu-lampu kota, berlembar-lembar 
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peluh yang mereka hasilkan selama sebulan, 
habis sekejap seketika. Demi merasa pulang, 
merasa di rumah.

Mereka adalah penikmat horcrux yang paling 
setia.

Penghuni sekotak ruang tidur yang ruang-
ruang sosialnya tersebar di mana-mana. 
Membaca dan mengerjakan tugas di kedai 
kopi ber-wi-fi, bercengkrama sepulang kerja 
di lounge bersama teman lama, mencicipi 
kuliner dunia dalam satu meja di foodcourt 
tersohor di sejagat kota. Mereka mendamba 
rumah, dan obrolan hangat, dan masakan 
bunda; berharap ruang-ruang berinterior 
temaram dalam berbagai tema dapat 
dapat menggantikannya. Bisakah?

Apakah Rumah?
“Walls with windows and doors form the 
house,
but the empty space within it 
is the essence of the home.”
— Lao Tse

Jika rice dalam bahasa Inggris dapat 
didefinisikan sebagai padi, beras, juga nasi; 
maka rumah dalam bahasa Indonesia pun 
memiliki definisi ganda dalam bahasa Inggris 
sebagai house dan home, meski kedua kata 
tersebut punya makna yang berbeda.  
Perbedaan makna dalam satu kata ini, 
barangkali, yang membuat kita terkadang 
lupa bahwa rumah bukan sekedar 
tempat bernaung. Lalu apakah rumah?
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Bagi sebagian yang beruntung, rumah memang 
tak sekedar tempat bernaung. Ia representasi 
kesuksesan penghuninya. Tercermin dari pilar-
pilar maha, pagar-pagar berukir  bersalut 
tembaga, beton berlapis peluh seratus buruh, 
ruang-ruang bersalut statuario dan bebatuan 
alam dari negeri di ujung dunia. Rumah bagi 
mereka adalah simbol. Sebuah kebanggaan. 
Sebuah pernyataan. Etalase.

Bagi yang kurang beruntung, rumah tak 
lebih dari secuil spasi beratap bayang-bayang 
malam. Tempat yang hanya cukup untuk 
meringkuk mencari mimpi dalam bising kaki 
yang berlalu-lalang. Rumah yang akan hilang 
ketika pagi datang. Ketika toko-toko kembali 
buka dan segala jenis sampah yang berserakan 
di pelatarannya disapu; termasuk mereka.

Bagi segelintir pengenyam pendidikan 
arsitektur, rumah ibarat komoditas: tak 
pernah habis beratus-ratus kali dimaknai, 
diteliti, didefinisi lalu diredefinisi kembali, 
dirancang dan dan dihancurkan, diolah 
menjadi barang dagangan demi sesuap 
nasi dan setenggak kopi untuk bertahan 
setidaknya hingga satu malam lagi. Di 
Indonesia, common sense arsitektur 
adalah rumah. Praktisi dan akademisi 
yang ingin mencari perhatian publik, 
menggunakan rumah sebagai kata kunci.

Bagi sebagian orang, rumah itu sekompleks 
sebuah kota. Tempat mereka memaknai 
“pulang”. 
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Pulang (ke) Kota?

Abad 21. Pelaku urbanisasi telah beberapa 
dekade menetap hingga beranak-pinak. 
Mudik kini tak hanya diasosiasikan dengan 
“pulang ke kampung”, karena tak sedikit yang 
merayakan hari raya maupun berkumpul 
dalam hajatan keluarga besar di kota (dan 
bukannya “kampung”) halaman. Ke tempat 
yang tertua dan yang dituakan yang masih 
tersisa, tinggal. 

Kamar-kamar hotel full-booked. Restoran 
sudah tak bisa menerima reservasi. Tempat 
rekreasi penuh. Mal gegap dan riuh. Selebrasi 
pulang kota tak cukup hanya dengan 
mencicipi masakan oma dan bermain di 
halaman belakang rumah bersama sanak-
saudara; petugas katering telah menyiapkan 
segala hidangannya dan halaman belakang 
rumah habis dibangun kamar-kamar untuk 
disewa (lagipula baik anak-anak maupun 
orang dewasa telah sibuk dengan benda 
elektronik di tangannya). Pulang kota 
adalah momen ketika horcrux-horcrux yang 
tersebar di penjuru kota laku tersambangi. 

Nostalgia tentang “kota halaman” yang 
dikunjungi setahun sekali kini berisi tentang 
restoran yang tahun lalu mereka kunjungi, 
film box office yang mereka tonton, 
pertujukan yang tak luput mereka nikmati 
(karena media beserta para selebritas di 
dalamnya akan membicarakannya terus-
menerus, dan mereka yang kehabisan tiket 
akan merasa menjadi manusia urban yang 
tak sempurna). Hingga anak-anak mereka 
kembali ke sekolah dan menceritakan 
pengalaman berlibur mereka. Tentang 
gemericik air di resto sunda (dan bukannya 
di sungai kecil belakang rumah nenek), kisah 
superhero yang mereka tonton di bioskop 
(dan bukannya nyanyian tentang anak 
gembala yang mengurusi kambing-kambing 

milik paman), serta betapa gemerlapnya 
dekorasi pohon natal di mall yang 
baru dibuka (karena gemerlap malam 
bertabur bintang kini bukan sesuatu yang 
lumrah ditemukan di kota).

Lalu mereka berkoar-koar tentang 
romantisme pulang ke kota asal. “This 
feels like home,” seseorang berusia 
seperempat abad bergumam melalui 
jempolnya, menuliskan tentang betapa 
aroma kedai kopi favoritnya sejak SMA 
masih belum berubah. Mengesampingkan 
fakta bahwa usaha franchise internasional 
itu tentu punya standar penyajian yang 
tak setiap bulan berubah.Pun di antara 
mereka, ada yang tak hadir. Mungkin tak 
menemukan jalan pulang, atau memang 
sengaja terlupa. Bagi mereka, pulang ke 
kota hanya menyajikan penat; tak perlu 
lagi diingat.

Kota adalah simpul. Kota adalah tempat 
kepentingan berkumpul. Sejak dulu, 
definisinya selalu begitu.

Kota adalah stasiun: tempat orang-orang 
datang, orang-orang pergi. Orang-
orang yang (bersikukuh) tinggal (meski 
huniannya sudah tak layak lagi), dan 
orang-orang yang (bersumpah) tak (akan 
pernah) kembali.

Bagi sebagian orang, pulang ke kota 
adalah sebuah trauma. Seberapapun 
nyaman naungan yang mereka hadirkan, 

Kota tak lagi sesederhana tempat 
berpulang:

Sensasi rumah dalam kenangan 
telah hilang.
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