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Preservasi atau Konservasi?

Dalam konteks arsitektur dan kota, istilah ”preservasi” dan ”konservasi” memang sering digunakan 
terbolak-balik. Walau begitu, jika ditilik dengan lebih hati-hati, kedua kata tersebut menceritakan 
dua hal yang berbeda. Secara singkat dan permukaan, preservasi berhubungan dengan otentisitas, 
sehingga sesuatu sebaiknya dibiarkan sebagaimana mestinya dan tidak disentuh. Sementara 
konservasi memfokuskan kepada sebuah jiwa tempat, sehingga, untuk memperkuatnya, restorasi 
bahkan pembuatan ulang sebuah artefak dimungkinkan. ”Preservasionis” adalah seseorang pragmatis 
yang sadar akan tugas ”waktu” untuk memakan umur sebuah bangunan atau kebudayaan, sementara 
”konservasionis” adalah seorang romantis yang ingin menghadirkan sisa masa lalu dalam kemasan 
yang baru. Dua-duanya sah, asal sadar akan apa yang dilakukannya serta konsekuensinya.

Kami berbahagia atas respon yang antusias dari para kontributor  terhadap edisi ”Preservasi”. Kedua  
konsep, ”Preservasi” dan ”Konservasi”, dibahas secara jelas oleh artikel-artikel ini. Bagaimanapun 
adalah ambisi Ruang untuk mengerti sebaik-baiknya mengenai ”Preservasi” (dan konservasi) serta 
tetap menjaga kenyamanan pembaca. Karena jumlahnya, kami memutuskan untuk menghadirkan 
edisi ini dalam dua volume: ”Abstraksi” dan ”Aksi”. Pembagian yang cukup mudah dicerna. 
Dalam ”Abstraksi”, lima artikel akan mendiskusikan realita dan fenomena yang terjadi, kemudian 
menawarkan sebuah konsep, nilai, atau pemahaman tentang ”Preservasi”.

”Abstraksi” akan dibuka oleh sebuah artikel oleh Muh. Darman berjudul Mengikutsertakan 
Rakyat, yang akan berbicara soal ”gotong royong” sebagai sebuah semangat yang mengakar dalam 
konteks lokal (Indonesia). Disambung oleh ilustrasi apik oleh Sri Suryani mengenai ”Kelokalan”. 
Berbicara kelokalan dan keglobalan akan diabstraksikan oleh Ivan Nasution dalam artikel berjudul 
Dongeng Preservasi. Global menjadi sebuah ”konteks” dalam operasi OMA (Office of Metropolitan 
Architecture), untuk itu dipertanyakan apakah usaha preservasi itu dalam kaitannya dengan konteks 
dalam What is preservation: Dialogue with David Gianotten and Michael Kokora. Realrich berbicara 
mengenai konteks dalam sudut pandang kebutuhan dan waktu yang akan mempengaruhi bentukan 
arsitektur dalam artikel Adaptasi Konteks. Kemudian ditutup oleh lapisan memori kota di suatu masa 
yang akan menjadi basis untuk melanjutkan keberlangsungan kota dalam Kota-Kota yang Hidup dari 
Reruntuhan Masa Lalu oleh Rofianisa.

Pada akhirnya, seperti seleksi alam, yang bertahan dan terus dimaknai akan tinggal, yang lain akan 
menjadi reruntuhan bahkan terkubur dalam-dalam. Kita sendiri yang akan memaknai preservasi.

”If you dont know where you’ve come from, you don’t know where you are.” (James Burke)

Selamat menikmati ruang | kreativitas tanpa batas
ruang arsitektur
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Oleh Muh. Darman

MENGIKUTSERTAKAN 
RAKYAT 

Pandai Besi, Kandangan, Jawa Tengah. (Foto: Muh Darman)
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MENGIKUTSERTAKAN 
RAKYAT 

Dalam perjalanan mencari bahan liputan untuk 
FreeMagz ruang17, saya diingatkan kembali 
pada suatu kunjungan ke Desa Kandangan, 
Jawa Tengah. Walaupun kunjungan itu relatif 
sebentar, ada satu hal yang menarik perhatian 
saya ketika itu: ”Menurut saya, jalan di desa 
tak perlu diaspal. Saya ingin jalan di desa yang 
sudah terlanjur diaspal seperti jalan di depan 
rumah saya ini, kembali seperti jalan dengan 
perkerasan batu yang ditata rapih.” Begitulah 
kurang lebih pemikiran Singgih S. Kartono, 
desainer radio Magno yang kini punya beberapa 
proyek lingkungan di sekitar workshopnya.

Jalan desa yang dimaksud Singgih saya jumpai 
ketika berkunjung kembali ke Kandangan, kali ini 
cukup lama; dua malam tiga hari. Dengan tujuan 
menulis sebuah liputan FreeMagz ruang17 
yang ternyata kemudian kandas di tengah jalan 
karena permasalahan dana. Namun, beberapa 
data yang sudah diambil rasanya masih 
berguna jika saya tulis kembali di sini, dan 
beginilah jadinya setelah saya susun kembali.
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Hari pertama di Desa Kandangan, Singgih 
mengajak bersepeda bambu ke desa-desa 
di sekitar workshopnya. Kami melewati 
jalan desa dengan rumah-rumah yang 
nampak ramai dengan aktivitas warga. 
Ketika kami lewati, mereka kami sempatkan 
untuk saling sapa, dengan sedikit bertanya-
tanya pada sepeda bambu yang kami pakai; 
stukturnya kuat, hanya beberapa kali ketika 
melintasi jalan yang tak mulus, kelenturan 
bambu jadi terasa.

Singgih membuat sepeda bambu dengan 
model yang tak begitu unik, menurut saya; 
model sepeda bambu yang kami pakai 
tak ada bedanya dengan desain sepeda 
yang banyak di pasaran. ”Ini memang baru 
prototipe, baru uji coba struktur, belum 
desain,” Singgih menjelaskan dengan santai. 
Sepeda bambu ini kemudian terus ia 
kembangkan menjadi beberapa prototipe, 
yang kemudian dipakainya blusukan ke 
lingkungan sekitar workshopnya. Dalam 
perkembangannya, Singgih menginisiasi 
Spedagi*, kegiatan bersepeda yang 
kemudian berkembang sebagai CSR 
(Corporate Social Responsibility) Magno ke 
lingkungan Desa Kandangan dan sekitarnya. 

MENINGGALKAN workshop kami 
sampai di hutan bambu yang rimbun, hujau, 
suara daun-daun yang datang dari tiupan 
angin semakin membuat suasana hutan ini 
terasa istimewa.

Saya persingkat saja cerita ini, dan langsung 
pada bagian jalan desa yang dimaksud.  
Pertama, ”Ilmu Desa, Ilmu Kota.” Terang 
Singgih, sambil mulai ngobrol dengan 
warga yang dijumpai, 

”Jalan aspal ini ilmu orang mana?” tanya 
Singgih.
Warga yang lebih tua menjawab ”ilmu 
orang kota”, 

”Uangnya, uang orang mana?”

”Orang Desa.”

”Nah, kalau jalan ini rusak. Yang punya ilmu 
siapa? Yang keluar biaya siapa?”

Kemudian ia mulai menyampaikan 
pemikirannya:

”Jalan desa yang di aspal bisa membuat 
pengendara melaju cepat, padahal di desa 
tidak dibutuhkan aktivitas yang cepat. 
Akibatnya bisa timbul kecelakaan di jalan.  
Lalu kalau hujan, di jalan aspal air tak 
meresap, tapi mengalir ke tepi jalan, berarti 
tambah uang lagi buat saluran. Kalau jalan 
perkerasan batu, air hujan meresap ke sela 
batu-batu.”

Ia lanjut menerangkan,
”Dan kalau dirasakan pengaruh suhu panas, 
antara jalan aspal dan jalan perkerasan 
batu, ketika siang hari cederung jalan aspal 
membuat lingkungan jadi panas.”

Saya berpikir mungkin ini perlu pengkajian 
lebih lanjut. Yang terakhir, dan inilah yang 
ingin saya ulas kali ini, yaitu pembangunan 
jalan aspal cenderung dikerjakan dengan 
tidak melibatkan warga, artinya nilai 
”gotong royong” perlahan-lahan bisa hilang. 
Dampaknya, rasa memiliki dan merawat 
jalan tersebut menjadi berkurang.
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Tapi, sebenarnya apakah gotong royong itu?
Saya mulai mencari-cari informasi 
dan menemukan, bahwa; Menurut 
Koentjaraningrat, kalau apa yang dimaksud 
dengan ”gotong royong” adalah sistem 
kerja bakti, maka mungkin malahan bisa 
menunjang pembangunan. Hanya saja 
sistem itu tak sesuai lagi dengan etik saat 
ini. Hal itu karena membangun berdasarkan 
gotong royong (kerja bakti) sebenarnya 
membangun dengan mengeksploitasi tenaga 
murah rakyat. Lain halnya kalau rakyat 
mengerjakan suatu proyek berdasarkan 

gotong royong dengan rasa rela, karena 
yakin bahwa proyek itu bermanfaat bagi 
mereka, barulah mereka akan melakukan 
kerja bakti dengan sungguh-sungguh, dan 
bukan kerja rodi. Saya ingat suatu kali pernah 
mengikuti workshop Merajut Bambu Seribu 
Candi, sebuah acara yang didukung oleh 
beberapa arsitek ternama Indonesia. Waktu 
itu, di antara sejumlah arsitek, ada sejumlah 
mahasiswa ikut ambil bagian; memotong 
bambu, menganyam bambu, dan perkejaan-
pekerjaan lain yang singkat kata membuat 
orang bilang “di kampus nggak ada yang 
beginian.”

Singgih S Kartono dengan sepeda bambunya. (Foto: Muh Darman)
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Pertanyaannya, apakah mereka melakukan 
itu dengan kesadaran? Saya tidak tahu, yang 
saya tahu mereka adalah volunteer yang tak 
dibayar yang berkata ”ini gotong royong.”

Kita juga bisa belajar dari warga Dusun 
Ngibikan, Jogjakarta. Di mana proses 
pembangunan kembali rumah-rumah 
pasca gempa Jogja mereka kerjakan dengan 
ber-”gotong royong” dalam pengertian 
sebenarnya. Bahkan, menurut arsitek Eko 
Prawoto, beberapa peneliti Jepang datang 
ke Ngibikan untuk belajar tentang nilai-nilai 
kebersamaan yang mulai hilang di negara 
mereka; nilai-nilai gotong royong.

Pada akhirnya yang dapat kita ambil dari 
gotong-royong adalah semangatnya, 
semangat rakyat mengerjakan suatu proyek 
berdasarkan gotong royong dengan rasa rela, 
karena yakin bahwa proyek itu bermanfaat 
bagi mereka.

KEMBALI KE JALAN DESA, di mana kami 
bersepeda menuju workshop, Singgih 

berkata bahwa Pemerintah cenderung 
melihat bahwa perkerasan jalan batu itu 
adalah satu tahap menuju pengasplaan jalan. 
Padahal, menurut Singgih; jalan perkerasan 
batu di desa itu sudah selesai sampai di situ.

Apakah program revitalisasi jalan desa yang 
direncanakan Singgih S Kartono itu bisa 
berjalan baik? Entahlah, yang saya tahu ia 
menginginkan semangat partisipasi rakyat 
(baca: gotong-royong) kembali pada tempat 
semestinya, di mana rakyat mengerjakan 
suatu proyek gotong royong dengan 
rasa rela karena yakin bahwa proyek itu 
bermanfaat bagi mereka. Sehingga dengan 
begitu rakyat akan menjaga dan memelihara 
apa yang telah mereka kerjakan sebagai rasa 
tanggung jawab.

Permasalahannya mungkin karena 
pemerintah seringkali menyamakan antara 
”pembangunan” dan ”modernisasi”. Jalan 
desa yang sudah diberi perkerasan batu 
(mungkin) dinilai masih tradisional dan 
perlu dimoderenisasi, yang dalam prosesnya 

Pengaspalan jalan di Desa sekitar kandangan, Jawa Tengah.
(Foto: Muh Darman)

Perkerasan Batu, Desa di Bali.
(Foto: Muh Darman)
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Perkerasan Batu, Desa di Bali.
(Foto: Muh Darman)

dimasukan dalam proyek ”pembangunan”. 
Inilah yang tidak selalu benar, bila diberikan 
pilihan, warga desa lebih menyukai bahan-
bahan yang akrab dengan mereka, seperti batu 
di kali, tanah di kebun, juga mungkin bambu 
yang dapat dijadikan sepeda.

”Ya, mesti mulai berlomba mengedukasi warga!” 
kata Singgih sembari mengkayuh sepedanya.

---

TENTANG mengikutsertakan rakyat dalam 
pembangunan, seperti gotong-royong, 
sejarah mencatat bahwa pada tahun-tahun 
awal kemerdekaan, sesuai surat keputusan 
presiden Soekarno No. 157/57, kementerian 
PETERA (Pe-ngerahan Te-naga Ra-kyat) 
mulai menggerakkan tenaga rakyat dalam 
pembangunan. Meski keputusan itu juga dinilai 
negatif, seperti menggerakkan tenaga rakyat 
dengan perintah, dengan paksa. 

Menanggapi hal negatif tersebut, Soekarno 
menjelaskan bahwa faktor manusia sudah 

dikerahkan di beberapa negara. Tatkala 
Soekarno berkunjung ke RRT (Republik 
Rakyat Tiongkok – penamaan Republik 
Rakyat Cina sebelum tahun 1967), ia 
melihat pembangunan di RRT berjalan 
dengan hebatnya, oleh karena tenaga 
rakyat dipergunakan. Dan ia melihat 
tenaga rakyat dipergunakan tidak dengan 
perintah, tidak dengan paksaan. Tetapi 
secara kesadaran, secara cinta kepada 
tanah air.

Mungkin yang lebih tepat menjelaskan 
adalah ceritanya tentang Rusia, dimana 
pada waktu revolusi, dan sebelum revolusi, 
terdapat dua pendirian. Satu pendirian 
berkata, bahwa rakyat harus diorganisir, 
harus diberi penerangan, harus diberi 
penjelasan. Jikalau rakyat sudah mendapat 
penerangan, penjelasan kesadaran, dan 
sudah diorganisir, maka rakyat akan 
bergerak. Pendirian lain berpendapat 
tidak perlu itu diorganisir, tidak perlu 
diberi penjelasan. Karena masyarakat 
mengetahui, seluruh rakyat berdiri dan 
bergerak sendiri secara spontan.

Perkerasan Batu di Villa Parikesit, Salatiga.
(Foto: Muh Darman)
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Pilihan Fery beralih bidang usaha ini punya 
cerita yang menarik, setelah memperlihatkan 
kolam ikan lele di samping rumahnya, ia 
lantas mengajak melihat tempat pembuatan 
batu bata yang dulu ia kerjakan. 

Sepeda saya titip di rumahnya, kami lalu 
jalan kaki melewati jalanan desa dan 
mendapatkan tumpukkan material kerikil 
di tepi jalan perkerasan batu yang siap 
dijadikan bahan lapisan aspal jalan. Cukup 
miris, kami lalu berjalan menuju perkebunan, 
dan tak berselang lama tiba di tempat yang 
dimaksudnya.

”Tanah-tanah ini dulu ya tinggi, sekarang 
sudah rendah, diambil buat dijadikan bata.” 
Kata Fery menjelaskan sambil mengajak 
melihat lapisan tanah yang tersisa.

Ia telah mengambil lapisan tanah subur 
yang baik untuk tanaman. Dalam ilmu tanah, 
lapisan tanah bagian atas (top soil) tersebut 
mempunyai peranan sangat penting bagi 
pertanian, di lapisan tersebut terkonsentrasi 
kegiatan-kegiatan mikro organisme yang 
secara alami mendekomposisi serasah pada 
permukaan tanah yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kesuburan tanah. 

Jika lapisan tanah atas itu dikupas terus 
menerus untuk batu bata, maka tanah 
yang subur akan habis. Padahal, untuk 
mengembalikan kesuburan tanah secara 
alami tentunya membutuhkan waktu dan 
tak bisa secara instan dengan penambahan 
pupuk-pupuk pabrikan.

Pendirian lain adalah Lenin. Lenin berkata 
bahwa rakyat tidak spontan. Rakyat selama 
sejarah manusia yang sudah beribu-ribu 
tahun ini, sebenarnya tidak ada yang spontan. 
Rakyat harus selalu diberi penerangan oleh 
pemimpin, dijelaskan, diajak, disemangatkan, 
bahkan kalau perlu dibakar, diorganisir, 
barulah rakyat itu akan berjuang, untuk 
menumbangkan sesuatu tata yang tak 
mereka senangi.

Dua teori itu, berdebat satu sama lain, dan 
akhirnya spontaniteitsheorie oleh Rosa 
Luxemburg yang kalah.

Mengenai PETERA Soekarno berkata 
dengan tegas dalam malam ulang tahun 30 
tahun berdirinya PNI; ”siapa yang berdiri di 
atas azas massa-actie revolutioner, dia baru 
mengerti akan perlunya Kementerian Petera 
ini, orang yang tidak mengerti akan perlunya 
kementerian Petera, orang itu bukan orang 
yang massa-revolutioner!”

---

HARI kedua di Desa Kandangan, 

Awalnya kami bersepeda berdua menuju 
kolam ikan lele yang dibudidayakan oleh 
salah seorang warga desa, namun Singgih 
mendapat kabar Ayahnya sakit, ia kemudian 
pamit pulang lebih dulu untuk mengantar 
ayahnya ke rumah sakit. Sebelum pamit, 
ia mengenalkan saya pada Fery, pemuda 
desa yang kini mencoba membudidayakan 
ikan lele setelah sebelumnya lebih banyak 
menghabiskan waktu membuat batu bata.
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Fery menjelaskan bahwa bata-bata yang 
siap dibakar dikerjakan selama tiga bulan. 
Ketika saya tanya berapa bata yang 
dihasilkan dalam sehari? Ia menjawab 
300 bata. Ketika saya tanya berapa harga 
satu bata? Ia menjawab Rp 500. Dalam 
hitungan saya, penghasilan yang didapat 
dari membuat batu bata berkisar 4,5 Jt per 
bulan. Tanpa ada resiko gagal dibanding jika 
mereka berkebun atau bertanian.

Fery tidak sendiri, ia mengatakan bahwa 
warga yang pembuat batu bata di 
daerah ini bisa lebih dari 20. Melihat 
kenyataan lingkungan ini, Singgih berusaha 
mengedukasi Fery untuk meninggalkan 
aktifitas membuat bata yang perlahan 
merugikan lingkungan. Ia kemudian 
mengajak Fery beralih ke budidaya ikan 
Lele. Dibantu tenaga ahli yang bertindak 
sebagai pendamping, Fery kemudian 
mencoba beralih, dan juga belajar lagi; 
dari seorang pembuat batu bata menjadi 
seorang yang membudibayakan ikan lele.

Partisipasi warga secara individu, seperti 
Fery, ini bisa didasarkan pada suatu 
keputusan mereka sendiri sebagai individu. 
Keputusan Fery untuk meninggalkan 
aktivitas pembuatan batu bata dan beralih 
ke pembudidayaan ikan lele, mungkin 
juga bisa karena edukasi dari Singgih, tapi 
faktor yang paling besar adalah kembali 
ke kesadaran individu atas keyakinan 
yang mendalam bahwa partisipasinya 
itu sungguh bermanfaat, pertama untuk 
dirinya sendiri, dan kemudian untuk 
lingkungan. Dan hal itu dicapai dengan 
suatu proses yang intensif dan lama.

Fery melihat bekas lahan pembuatan batu bata.
(Foto: Muh Darman)

Fery memperlihatkan lapisan tanah.
(Foto: Muh Darman)

Fery memberi makan ikan.
(Foto: Muh Darman)
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AKHIRNYA, ada dua cara yang bisa 
dilakukan dalam mengikutsertakan rakyat 
dalam pembangunan, pertama dengan 
cara bersama kelompok (baca; gotong 
royong) dan kedua dengan cara individu, 
seperti Fery. Dan baik yang pertama 
maupun yang kedua, membutuhkan 
mereka yang sadar dan cinta pada tanah 
air. Untuk mendukung program ini ini tentu 
saja dibutuhkan jalinan kerjasama antara 
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) , 
Pemerintah, dan tentu saja Universitas.

Dan memang akan sukarlah melaksanakan 
pembangunan jika rakyat tidak 
diikutsertakan pula!

---

*Pada bulan maret 2014, rencananya akan 
diadakan International Conference of Design 
for Sustainablity di Kandangan, Indonesia. 
Sebuah acara kolaborasi Spedagi Indonesia 
dengan ICDS Japan. Beberapa program 
revitalisasi seperti perkerasan jalan desa, 
juga program ”from brick to fish”, dan 
program revitalisasi lainnya akan dibahas 
dalam acara yang bertema it’s time back to 
village tersebut.
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Mbaru Niang membuka mata di selimuti pagi.
 
Kopi tersebar, anak-anak kecil berlari-larian.

- Sri Suryani -
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dongeng 
preservasi
oleh Ivan Nasution

Sebuah budaya, estetika, langgam, dan bangunan memiliki 
masanya. Tapi, pastilah akan mati. Jika ia menua, tidaklah bijak 

mendandaninya untuk mengelabui umur, jika kelak ia mati, maka 
relakanlah. Tapi semangatnya tidak boleh ikut terkubur.

Preservasi kerap merepresentasikan sebuah usaha 
membentuk identitas, atau kadangkala terkait etnik. Namun, 

di era global ini, identitas dan keetnikan seseorang adalah 
sesuatu yang rancu. Dari manakah identitas dan keetnikan 

seseorang diperoleh; apakah dari nama keluarga, garis 

Bendera Sisingamangaraja XII (Sumber: diolah dari Wikipedia)
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Hiduplah A. 

Seperti orang kebanyakan, A berada di tengah-tengah globalisasi, 
di mana (hampir) semua manusia bergantung satu sama lain tanpa 
terpaut batas geografis yang kaku. Teritori membesar dan batas 
mengecil sehingga mempercepat perpindahan manusia, budaya, 
dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Manusia seolah 
tidak punya cukup waktu untuk membangun keterkaitan yang kuat 
terhadap tempat. Manusia kembali nomaden.

A lahir dari orang tua bersuku Mandailing yang menetap di 
pinggiran ibukota, dan berbaur dengan berbagai macam etnik: Jawa, 
Tioghoa, Sunda, Bugis, Minang, Dayak dan beragam etnik lain. A 
tumbuh dari keberagaman ini, dan membentuk tingkah lakunya, 
serta kefasihannya dalam berbahasa Sunda (kasar) di Bandung. 
Walaupun begitu, A terobsesi oleh sebuah etnik bernama ”global”, 
ia menyenangi bahasa dan kulturnya. Di hadapannya kita semua 
sama. Walau setiap orang tumbuh dari budaya bermacam-macam 
dan bercampur aduk, pada akhirnya dengan mempelajari sebuah 
bahasa dan kultur, mereka akan diterima menjadi masyarakat 
global.

Bertahun-tahun A hidup dengan semangat keglobalan yang dia 
anut. Seolah menjadi iman, A hidup berpindah dari satu inang 
ke inang lain. Hippi. Namun, keyakinan A akan konsep ”manusia 
global” goyah oleh tulisan kalau saya orang jawa, buat apa, lalu 
bagaimana?[1] Hal itu membuatnya berpikir dan mempertanyakan 
identitasnya. 

Dari mana saya memperoleh identitas saya, apakah nama 
keluarga, orang tua, bahasa sehari-hari, tempat saya hidup sekarang 
atau tempat saya memilih untuk hidup nantinya? Perlukah atau 
menguntungkankah bila saya mengasosiasikan diri terhadap salah 
satu etnik? Perlukah sebuah usaha mem-preservasi identitas dan 
keetnikan? Dan bagaimana memilih dan memilahnya?
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Hampir setiap hari ayah A menidurkan 
cucunya dengan menyanyikan lagu  onang-
onang. Walau tidak mengerti, apalagi 
memahami, sang cucu terlelap juga 
oleh melodinya yang sederhana namun 
menghipnotis. Unik. Di antara banyak lagu 
tidur lain yang lebih populer dan catchy, 
namun ayah A selalu memilih onang-onang. 
Ia menganggap lagu semacam nina bobo 
itu terlalu generik dan tidak ada kaitan 
dengan daerah asalnya. Dalam pikiran 
ayah A, menyanyi onang-onang adalah 
usaha untuk memperkenalkan asal usulnya 
kepada sang cucu. Kecamatan Kotanopan, 
Tapanuli Selatan, adalah daerah asal ayah 
A, di mana sawah-sawah terhampar luas, 
sesekali terdengar lantunan saluang (alat 
musik tiup dari bambu) dari seorang 
pemuda yang merindu di dangau; anak-anak 
gadis bermandian dan ber-markatimbung - 
bergantian memasukkan tangannya ke dalam 
air sehingga membentuk sebuah melodi 
- di tepi Sungai Batang Gadis; Siamang 
bergelantungan sambil menggembungkan 
kantung gularnya, bersahut-sahutan nyaring 
di atas pohon di belakang rumah. Kehidupan 
di tanah Mandailing erat berhubungan 
dengan nada dan harmoni.

”Batak” adalah sebuah generalisasi yang 
dipakai pemerintahan Belanda untuk 
mengelompokan suku Karo, Pakpak-Dairi, 

Simalungun, Toba serta Angkola-Mandailing 
menjadi satu. Mulanya ”Batak” adalah istilah 
yang digunakan kepada semua suku yang 
tidak (belum) memeluk Islam, yang secara 
kebetulan memiliki kesamaan budaya.[2] 
Ada banyak spekulasi asal kata ”Batak”, 
salah satunya berasal dari kata ”Bataha” 
yang merupakan sebuah kampung di Burma 
yang dipercaya sebagai asal keturunan ini 
sebelum menuju Nusantara. Adapula yang 
mengatakan Batak adalah keturunan suku 
bangsa ”Bataq” yang tinggal di Ilcos Utara, 
Pulau Luson, Filipina. Klaim ini didukung 
oleh kemiripan postur tubuh, bentuk muka 
dan gaya bicara[3]. Sementara itu istilah 
”Mandailing” dan ”Batak” sendiri masih 
mengundang banyak perdebatan, satu sisi 
mengatakan Mandailing memiliki perbedaan 
agama dengan Batak umumnya serta lebih 
memiliki kedekatan dengan rumpun Melayu, 
sisi yang lain mengatakan bahwa agama 
datang setelah ada kebudayaan, walaupun 
agama Mandailing dan Batak berbeda, tetapi 
banyak kemiripan pola budaya: bahasa, 
aksara, kesusasteraan, sistem kekerabatan, 
marga dan lainnya[4]. Walaupun begitu, 
klaim ini dianggap tidak begitu membantu 
oleh para peneliti dalam pencarian asal 
usul Batak. Sementara saat ini secara umum 
istilah ”Batak” lebih banyak digunakan untuk 
menyebut suku Batak Toba dibanding suku 
lainnya.

Ile ile onang onang,
On ma si Nasution i,
Indu sian le kecamatan Kotanopan on,
On ma si baik budi i,
Ois nda taronang ale baya onang…
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Di masa kecil A, ayahnya bercerita soal asal-usul bangsa Batak (versinya) yang bermula 
dari sebuah nama ”Sirajabatak” yang memberi keturunan kepada banyak sekali 
nama yang nantinya menjadi marga-marga Batak, di beberapa generasi selanjutnya 
lahirlah ”Nasaktion”(”Nasangtion”) orang yang sakti yang tinggal di Hutapungkut, 
yang merupakan asal usul marga A, ”Nasution”. Konon ompung (kakek) Nasangtion 
menguasai dua ilmu sihir, baik yang putih maupun yang hitam. Walaupun begitu, tidak 
ada satu ilmu sihir pun yang diwariskan kepada A, sebagai turunan ompung Nasaktion. 
Kalau kemampuan untuk tidur di mana saja dapat dianggap ilmu hitam, pada masa 
berkuliah di jurusan Arsitektur, A adalah pertapa sakti.

Tidak puas dengan cerita Ayahnya, A menemukan sebuah film dokumenter berjudul 
Batak: Perjalanan ke Tanah Leluhur[5]. Dalam dokumenter tersebut diceritakan bahwa 
banyak versi asal-usul orang Batak. Menurut cerita rakyat, leluhur bangsa Batak jatuh 
dari langit ke Pusuk Buhit di jantung Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Sementara 
itu, menurut sebuah kitab tua yang bercorak ”Malim” (agama Batak mula-mula) 
diceritakan bahwa leluhur bangsa Batak berasal dari ”negeri terbitnya matahari” atau 
Timur Tengah, dan menyebrang lautan menuju ”negeri terbenamnya matahari”. Adapun 
dari sisi arkeologis, dikatakan bahwa budaya Batak berasal dari corak budaya Dong Son 
yang dibawa dari Taiwan, melalui Filipina, Sulawesi, Kalimantan dan berakhir di Sumatera, 
yang diperkirakan dimulai dari abad ke-12. Artefak dari peradaban tertua di Pulau 
Sumatera berupa makam-makam syeikh dan pedagang asal Persia yang menyebarkan 
agama Islam pertama kali di Nusantara yang tercatat sejak abad ke-6 ditemukan di 
Barus, pelabuhan dagang termahsyur pada masanya. Kesemua cerita ini bisa saja valid, 
tergantung dari kacamata mana yang akan dipilih untuk melihat dan memercayainya. A 
tidak ambil pusing mengenai kebenaran dan kesahihan cerita-cerita itu.

Peta Linguistik Sumatra Utara 
(Sumber: Uli Kozok)
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Perantauan semacam ini juga dilakukan oleh 
kakek A pada tahun 1970 yang merantau 
membawa anak-anaknya, termasuk ayah 
A, dari Huta Pungkut ke Kecamatan 
Kotanopan untuk berdagang beras. Ayah 
A mengikuti jejak sang kakek. Pada tahun 
1974, saat Ayah A berumur 19 tahun, ia 
merantau seorang diri untuk berkuliah di 
Yogjakarta. Setelah menyelesaikan kuliahnya 
dan bertemu ibu A, mereka mengadu nasib 
di ibukota pada tahun 1980. Perantauan 
semacam ini kemudian diteruskan kembali 
oleh A, yang merantau dari daerah asalnya, 
Bandung, menuju Singapura untuk bekerja 
dan menetap untuk sementara waktu. A 
mengafirmasi statusnya sebagai nomad.

A menyadari bahwa ”merantau” 
adalah salah tradisi yang dapat ia 
asosiasikan dengan daerah asalnya. 
Sesuatu yang diwariskan secara turun-
temurun dari mulai nenek-moyangnya, 
kakek, ayahnya, hingga dirinya saat ini.
.

Onang-onang sendiri merupakan nyanyian 
tradisi Angkola-Mandailing yang hingga 
kini belum diketahui asal-usul di mana ia 
bermula dan kapan. Onang-onang tidak 
dapat diartikan secara harfiah, namun 
pendapat mengatakan bahwa onang-onang 
berasal dari kata ”inang” yang berarti 

”ibu”, dan dikisahkan bahwa onang-onang 
dinyanyikan sebagai ungkapan kerinduan 
seorang anak terhadap ibunya.[6] ”Ibu” disini 
dapat diartikan pula sebuah tanah kelahiran, 
bahkan tanah air juga sering disebut sebagai 
”bu Pertiwi”. Mungkin orang beranggapan 
bahwa tanah air adalah induk yang melahirkan 
dan membesarkan mereka. Dengan begitu, 
onang-onang dapat diartikan sebagai sebuah 
ungkapan kerinduan seseorang terhadap 
”ibu”, baik berarti orang maupun daerah 
asal yang melahirkannya dan membesarkan.

Seiring berjalannya waktu onang-onang tidak 
lagi menjadi luapan kerinduan seseorang 
saja, lagu tersebut sering digunakan dalam 
upacara adat, terutama dalam upacara adat 
seperti upacara pernikahan, kelahiran anak, 
atau memasuki rumah baru.[7] Dan untuk 
itu dibutuhkan seorang paronang-onang 
atau penyanyi onang-onang. Tugasnya adalah 
memediasi antara tuan rumah dengan tamu 
untuk mengungkapkan maksud dan tujuan 
penyelenggaraan upacara adat melalui syair. 
Umumnya struktur nyanyian onang-onang 
terdiri dari: (1) pembukaan, (2) penjelasan 
maksud, (3) cerita latar belakang, (4) pujian, 
(5) nasehat, dan (6) doa. Isi syairnya berubah-
ubah disesuaikan dengan acara dan latar 
belakang pemilik acara. Setelah paronang-
onang memperkenalkan dirinya dan maksud 
acara, ia akan berecerita mengenai asal-

Kesemua cerita itu tidaklah lengkap menceritakan sebuah 
sejarah bangsa Batak, banyak ruang untuk berdiskusi bahkan 
berkonspirasi. Walapun begitu, A menarik sebuah benang merah 
bahwa kesemuanya mengisahkan sebuah perantauan yang 
dilakukan untuk sebuah tujuan, bisa demi menyebarkan budaya, 
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usul dan identitas pemilik acara maupun 
pengiring acara, daerah asalnya, marganya, 
kedudukannya di masyarakat, keberhasilan 
yang dicapai, dan hal-hal baik lainnya. 
Dengan begitu, ada sebuah afirmasi identitas 
terhadap masing-masing individu yang terkait.
Onang-onang adalah senandung yang 
sederhana, strukturnya ringkas dan 
maksudnya jelas, namun tidak ada 
pakem atau aturan yang membelenggu. 
Isinya yang fleksibel dan mampu 
disesuaikan dengan keadaan dan kondisi.

Walaupun onang-onang  yang dinyanyikan 
oleh ayah A telah dimodifikasi isi maupun 
strukturnya, namun memiliki makna dan 
tujuan yang sama. Diawali dengan sebuah 
larik ”ile ile onang onang” yang tidak memiliki 
arti harfiah namun mengekspresikan 
kerinduan terhadap kampung halaman. 
Sesuatu yang di rindu dalam potongan masa 
lalu. Kemudian diteruskan menyanyikan 
larik berikutnya yang berisi perkenalan 
terhadap nama sang cucu dalam bait ”on 
ma si Nasution i” (inilah si marga Nasution). 
Tak jarang disisipkan pula pengukuhan asal-
usul dalam bait berikutnya, misalnya ”indu 
sian le kecamatan Kotanopan on” (yang 
datang dari kecamatan Kotanopan). Padahal, 
dalam hal ini, hanya ayah A yang berasal 
atau tinggal di Kotanopan, namun terdapat 
sebuah ”harapan” terhadap sang cucu 

agar memiliki keterkaitan ”semu” terhadap 
daerah asal ayah A. Larik ”On ma si baik 
budi i“ (inilah dia [anak] yang baik budi ini), 
juga berisi pengharapan dan doa bagi masa 
depan sang cucu. Dan diakhiri dengan “ois 
nda taronang ale baya onang”, yang juga 
tidak memiliki arti harfiah, namun berfungsi 
sebagai penutup yang mengembalikan 
suasana ”pengharapan” kembali menjadi 
”kerinduan”. Seolah-olah ada antisipasi 
ketidakpastian. Harapan tadi kembali 
menjadi sesuatu yang dirindu di masa depan.

Ada dua hal yang disadari A dalam makna 
dan cara menyanyikan onang-onang ini. 
Pertama, maknanya berevolusi sesuai dengan 
keadaan masyarakat yang menggunakannya. 
Dulu onang-onang adalah sebuah ekspresi 
”kerinduan” seseorang, perlahan menjadi 
sebuah ekspresi ”kegembiraan” dalam 
upacara adat yang juga sarat dengan 
”nasihat” dan ”doa”. Dan oleh ayah A, hal 
itu tidak hanya menjadi ekspresi “kerinduan” 
terhadap kampung halaman, ”kegembiraan”-
nya terhadap kehadiran seorang cucu, juga 
usaha untuk memperkenalkan ”identitas”, 
serta ”harapan” dan ”doa” kepada sang cucu. 
Kedua, terkait dengan cara menyanyikannya, 
awalnya onang-onang dikenal sebagai 
ekspresi individual, kemudian dalam 
acara adat beralih fungsi menjadi sebuah 
komunikasi antara dua kelompok, tamu dan 
pemilik acara, yang dimediasi oleh paronang-
onang. Namun, dalam onang-onang ayahnya, 
A melihat bahwa setidaknya ada tiga pihak 
yang terkait: sebuah komunikasi antar 
individu, paronang-onang dan taronang-
onang, ayah A dan cucunya, juga kepada 
orang yang mendengarnya. Nyanyian itu 
berevolusi. Seolah-olah onang-onang terus 
menemukan tempat, cara, dan maknanya 
kembali dalam kehidupan yang terus berjalan.
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A terdiam…

Walau perjalanan yang dilakukannya belum jauh, ia menyadari banyak 
hal. A telah merantau dengan pengharapan mendapatkan keadaan yang 

lebih baik, setidak-tidaknya belajar adalah usaha untuk menjadi lebih baik. 
Dalam perantauan, A membangun keterikatan dengan daerah asalnya. Ia 

mengenali arti sebuah ”rumah”. A pergi agar mengetahui jalan pulang.

A membangun kerinduan, dengan apa yang disebut ”rumah”; 
membangun kerinduan lewat onang-onang. A percaya bahwa onang-

onang mampu berevolusi dan menemukan maknanya kembali di setiap 
masa, bahkan akan terus dimaknai dari generasi ke generasi. Tidak lagi 

sebatas romantisme kerinduan akan identitas, berkembang menjadi 
ekspresi harapan dan usaha akan pencarian asal usul. Tidak lagi sebatas 
ekspresi emosional individu, melainkan sebuah dialog antarindividu dan 

individu dengan sekelilingnya. Bukan hanya selubung cantik atau rupawan, 
tapi dingin tak berjiwa. Bukan hanya cangkang yang megah, tapi mati 

karena tidak beradaptasi. Bukan wajah, melainkan hati. Preservasi adalah 
semangat yang diteruskan secara turun-temurun.

Jika kelak ia mati, maka relakanlah, 
tapi semangatnya tidak boleh ikut terkubur.

[1] Lihat Josef Prijotomo, “kalau saya jawa, lalu buat apa, lalu bagaimana?”, dalam Undi Gunawan (Eds.), 
Rupture in Culture (Karawaci: UPH Press, 2007),  hlm. 43-53.
[2] Uli Kozok, Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 
1999).
[3] Batara Sangti, Sejarah Batak (Balige: Karl Sianipar Company, 1977), hlm 26-28.
[4] Ibid, hlm 48.
[5] Batak: Perjalanan ke Tanah Leluhur adalah film dokumentasi dari perjalanan Tim Tanah Air yaitu Arizona 
Sudiro, Arnold Simanjuntak, Budi Chandra, Diana Putri Tarigan, Hasiholan Siahaan, Mahatma Putra, dan Sihol 
Sitanggang. Mereka melakukan pencarian asal usul “Batak” dengan melakukan perjalanan selama hampir 
setahun ke beberapa wilayah yang menyimpan jejak-jejak leluhur Batak, serta melakukan wawancara kepada 
ahli sejarah, pemimpin desa, pemuka adat lokal, dan  beberapa karakter menarik.
[6] Lihat Deliana Harahap, Gondang Angkola Sipirok Dalam Konteks Upacara Adat Perkawinan, 1987, 
Skripsi Sarjana USU, Fakultas Sastra Jurusan Etmonusikologi. Juga Fera Mariany Sitompul, Analisis Tekstual 
Onang-Onang Dalam Upacara Perkawinan Adat Nagodang Pada Masyarakat Angkola-Sipirok, Di Kelurahan 
Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Sumatera Utara (http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/21323), 
Skripsi Sarjana USU, Fakultas Sastra Jurusan Etmonusikologi. Lihat juga Anni Krisna Siregar, Onang-onang 
dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola, 2002.
[7] Anni Krisna Siregar, Onang-onang dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola, 2002, hlm 6.
[8] Dikutip dari puisi Bonapasogit oleh Nestor Rico Tambunan yang diterjemahkan bebas oleh Monang 
Naipospos. Monang Naipospos dan kawan-kawan, Situriak Nauli: Antologi Puisi Dua Bahasa Batak-Indonesia 

Referensi:
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O, ale huta na di pat ni dolok
Situriakmu homi marribu ari na marlojong…

Marribu borhat naposo bulung
Marjalang di desa nualu
Mangadangi luat naribur luat portibi

Adong nalaho jala dang giot mulak
Ditamondinghon di luat nadao
Jadi bangke na so margoar
So ada pamilangi, so ada marga…
Manadinghon hulungunon na so marbogas [8] 

Untuk kampung-kampung sunyi di tanah Batak. (Foto: Nestor Rico Tambunan)

(O, kampung di kaki gunung)
 (Kisahmu adalah misteri beribu 

hari yang berlari)

(Beribu anak pergi)
 (Jadi pengembara di berbagai negeri)

(Menjelajah kota-kota dan benua)

(Ada yang pergi dan tak ingin pulang)
(Terkubur di negeri jauh)
(Jadi tubuh tak bernama)

(Tanpa sejarah, tanpa marga)
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Kampung pada dasarnya adalah sebuah artefak 
sejarah perjuangan manusia. 

Juga, menjadi sanctuary bagi nilai-nilai yang kian 
punah di tengah deras arus masa.

- Sri Suryani -
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Earlier today, we were surprised by a presentation on the Jakarta Old Town Reborn (JOTR) 
workshop. Instead of collages, diagrams, and drawings, we saw slides with building pictures 
and happy photograph of OMA team with the owner of Tjipta Niaga building, taken a day 
before. They argued it was impossible to have a good and precise idea without a deeper 
investigation on the context.

However, David Gianotten and Michael 
Kokora did present their very basic idea 
using a white board instead. Michael drew 
the building section and divided it into 
nine smaller boxes. The idea was to inject 
diverse programs into the building, from 
residential, office, housing, school, etc. 
“Instead of seeing as one architectural 
point of view, we see a matrix of 
possibilities”, said David.

“We would like to make a place where 
everybody can go. Not only hotel for the 
rich and famous.”

Later that night, in a cozy gathering at 
Han Awal & Partners office, We – Yusni 
(Y) and Ivan (I) – invited David Gianotten 
(D) and Michael Kokora (M) to further 
discuss this issue about preservation.  We 
went to take a seat in a meeting room 
filled with material samples. 

They looked very charismatic and 
professional in their matched white-

David Gianotten and 
Michael Kokora
Han Awal & Partners Office, Friday night, 13 December 2014 - 9:14 PM.

WHAT IS PRESERVATION : DIALOGUE WITH

Up:
OMA’s presentation at JOTR Round Table Session 

©Jakarta Old Town Reborn Curatorial Team

Right:
David and Michael with the owner of Tjipta Niaga, Robert 

Tambunan ©OMA
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the leading the modern architectural 
discourse and practice. Who would 
expect skyscraper to be (literally) a loop. 
CCTV marks the end domination of 
banal skyscrapers. In ‘Beijing Preservation’ 
project, they acknowledge preservation 
not about a dialectic relationship of 
old and new or ‘permanent center and 
ever changing periphery’, rather more 
dynamic relationship that embraces 
time. Preservation is a prospect, not a 
retrospect. Therefore, all parts of city 
equally deserve a chance.

And we were curious to ask about their 
statements. . . . . . . 

colored shirt. Only David wore the short 
one, Michael wore the long one. David is the 
partner in charge of OMA Asia since 2010. 
He supervises (d) several projects in Asia, 
including the Shenzhen Stock Exchange, 
the Taipei Performing Arts Centre, the Chu 
Hai College of Higher Education in Hong 
Kong, and the end stages of the CCTV 
construction. Michael is Associate at OMA 
and Assistant Professor at the University of 
Hong Kong since 2009. He has led multiple 
projects in variety of scales, from Shenzhen 
Stock Exchange to Kataoma Resort in Bali, 
which he collaborates with Andra Matin 
Architects.

OMA is well known for its criticality and 
boldness in architecture. They are the 
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Y: Oh well, let’s start… As an international architect, OMA is exposed and operated 
in the different parts of the world. It seems that you are almost always foreign to 
the local context. In such conditions, how do you operate or what is a local context 
to you?

D: Context is the existence of the project. No project exists without the context.

We try to be a step ahead in researching and gaining knowledge of the area we are interested 
in. Therefore, we always collaborate with people inside and outside the office. 70% of the 
employees in our Asian office are Asians, of which we gain our first knowledge of Asian 
context. Then, we collaborate with people outside the office, for example with Andra Matin 
Architect, to gain additional knowledge of specific area. We value knowledge exchange that 
benefits both ourselves and our collaborators.

Before designing, we start with research. We need to understand the context, the people 
we work for and with, expectation and aspiration of the people. However, we can never 
satisfy everything that comes out of the research. As an expert, we have to distill the right 
ingredients to compose a project. And, quite often our goal is directed by strategic decision 
based on those ingredients.

M: A project is also never ‘sketched by the master’. It is important to fuel it with discussion. 
It is really important that you asked this, since you (RUANG) is an online magazine. At the 
moment, online magazine and blog are more popular than the printed one. Because of that, 
we see people post instant reactions, instead of critical feedback, to a project. People are 
debating about the form or style that related to specific office. It is a pity. People are not 
making effort to understand a project in its context or as a result of a research and exercises.

D: Thirty years ago, information is difficult to access, but now internet can find all kinds of 
stuff. However, the problem is, people don’t take extra energy to check whether it is true 
or not. Often, people claim knowing the context because they read Wikipedia. That’s not an 
effort! Our client often said, “Yeah, the research component in OMA is very interesting, but 
that is something you can look up on the internet”.

Internet is not an effort to understand a context. Understanding a context means being 
there, living there, understanding it, and having people who know it. Understanding a context 
needs time and effort!

I: It is interesting that you mentioned ‘time’. In China, the speed of the construction 
pushed you to produce as fast as possible. So, how do you deal with research and 
context in such conditions?

M: We are used to research. That is our modus operandi. In fact, we have a collective body 
of research (AMO). We also assign our internal staff who is expert in particular region. 
Having enough resources and experiences makes us fast.
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D: On top of that, you probably know that I did lectures about “Speed in Architecture1”. 
Speed is not so much how much concrete you can pour in a day or how to build the 
buildings in 4 days or 30 days. Speed in architecture is something about momentum. Speed 
can only be generated when there is a momentum. Momentum can only be generated when 
there is an idea, and an idea can only exist if there is knowledge.

People cannot be fast when they don’t understand what they are doing and why. If you 
have ideas and no momentum, you can start fast but then halfway you will get stuck 
and compromising. Always make a client aware that good results need good ideas and 
momentum. That’s the important thing that many architects forget. Often when asked to 
deliver an idea in 3 weeks, they go home and sketch. No! You cannot have a good idea in 
isolation, away from the client and context. For me, I will say to the client, “We can go fast …
but we need to be precise, we need to have a dialogue. If you ask us to go fast, I ask you to 
be here with me.” When a client asks a question, don’t give him the answer, but give him the 
consequences. We are the specialist, not the client. If the client knew so well, then why he is 
hiring us. So, don’t be shy, go for the battle, create good ideas and momentum!

M: The best client will understand and appreciate that. In a way, it is also a time for them to 
step back and think about their intention and find good ideas. And if they don’t, why should 
we even pursue the project!

D: Yeah, exactly. They are probably the client that we don’t want to work for. They just 
after our name, but I am not interested in name. OMA is maybe a brand, David Gianotten 
and Michael Kokora may be a name. But, our ideas are not related to name. If they are not 
interested in the context and the content, I am definitely not interested in them. 

I:  You’ve mentioned the client and the context, but how do you consider the people 
that live around or the users? 

D: It is simple, talk to them! Architects are builders. And to build something, we need 
connections. We are busy maintaining and making connections, including the users and 
surrounding people. Yet, our goal is not to satisfy everybody, but to explain what we are 
doing. If out of the blue, somebody is confronted something in his backyard, he will be 
unhappy and resist. But, if those people are part of the process, they might not like it, but at 
least they understand how we got there and why. That is the key behind participation. Don’t 
do participation because, by law, you have to or because you think it is sad for these people. 
Do it because you want to explain a process. And don’t expect them to always understand 
it, but expect them to follow. Therefore, explain everything in a simple term. Be efficient, be 
true, and be fair!

M: It is also shown in our approach to Kota Tua. First, we talked to the owners and 
stakeholders, we tried to understand the context, and then we came up with strategy. Of 
course we can produce nice things in short time, but, it is more important to understand the 
owner and the context. If not, it runs the risk of being acontextual.
1. http://www.barbican.org.uk/artgallery/event-detail.asp?ID=12704
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Y: Moving to the idea of preservation, we have read in your statement: “preservation 
and demolition is inseparable”. So, what is your view about preservation?

D: Preservation is not creating a monument or an assessment of things you like and dislike. 
Nor deciding to keep things you like and remove things you dislike. 

Why do we like things? Because they are in a certain context, and they are excel in that 
context. Then, if we erase the context, that excellence is gone. It becomes an object, a 
monument. It is beautiful, but out of context. That is not our approach. We prefer to identify 
constellation of context: excellent buildings, neutral buildings and buildings that are not 
contributing much to the context, and add things to it. They should not only represent past 
or present, but also represent the future to progress.

So, if things are in a bad state and fall apart, so be it! We are not going to rebuild them in a 
fake way. Similar to us, in one hundred years from now, you’re dead, and I’m dead. Buildings 
also have its moment, and if they disappear something else will appear.

So, for us, preservation is creating situation to understand why things are there, appreciate 
and add new layers to it. It is not about aesthetic. It would be bad if Kota Tua turns into a 
Dutch heritage museum. Then, young Indonesians will not go there, only Dutch tourists, who 
fly with KLM. Is that what Kota Tua stands for? No! Kota Tua was the energy of the city. It has 
changed over the 300 years by people, merchants, cafes, bars and prostitutes. Therefore, it’s 
not about a shell to represent these 300 years, but about the energy that was there.

M: In other words, preservation shouldn’t be about freezing a moment of time or recreating 
and glorifying the past. It should become a catalyst for progress, alive and continuous. Once 
you isolate a particular moment and time of an area, it runs the risk to be a failure that 
cannot grow and evolve. A lot of European cities are facing these problems.

D: It is not contributing to the city, but 
to someone who wants to tick his bucket 
list. People who tick bucket list are boring 
people!

M: You should still allow new things to 
happen, for example modern architecture. 
Not everybody will agree, and the 
government perhaps. But, we believe that 
new things will give new life to the area. 
Preservation is not about contrasting the 
old with the new, but gives a future to it.

“Kota Tua was the energy of the city. It has changed over 
the 300 years by people, merchants, cafes, bars and 

prostitutes. Therefore, it’s not about a shell to represent 
these 300 years, but about the energy that was there.” 

(Source: LWG DMO Kota Tua Jakarta)



31

ruang | kreativitas tanpa batas

Y: So, what are the bases for you to decide whether things need to be preserved or 
demolished?

D: I think one of the dimensions is simply ‘safety’. As an architect, we are responsible to keep 
a building safe for people to enter. Secondly, as a space planner, we need to look at the space. 
If the spaces are still relevant to be programmed in current situation, then it is worth to be 
preserved. If not, then why keep it. So, it is not about likes and dislikes, but a rational decision.

We are currently doing a project in China that is much larger than Kota Tua. The mayor has 
the power to say things to be preserved or not, based on likes and dislikes. But, we suggest 
him to do certain things for good reasons, he completely changes his mind. So, of course, it is 
understandable that many people don’t have the knowledge on preservation; therefore, we 
need to guide them. Nevertheless, the decision should be rational. And of course, sometimes, 
we make mistakes, but we also do a lot of good ones.

M: As good historians understand, preservation is not necessarily about preserving materials 
or spaces, but ideas that can continue exist. Buildings at Kota Tua have representations of 
history, technology or moments in the past. But, we shouldn’t freeze the time that has 
happened on them, we should allow time to exist and continue to show its effects on these 
building.

D: What is more beautiful: a girl who talks naturally to you out of her mind, or a girl who is 
silent, because she told to be silent and behaves? The first one! But, many preservationist or 
conservationist likes the second one! It seems that it is the preserved idea on how a woman 
should be.

I: Ok. Then, should architecture be timeless/permanent, or temporary/replaceable? 
Are you envisioning your project for future use as well?

M: You probably already know the answer. Haha…

D: Look at our buildings; they were not built for eternity. They were made because there is a 
reason to make them at that moment of time. What we tried in our design is to understand 
the effect of the buildings to the surrounding and how people would use and change them 
over time. It is a living animal that constantly needs to regenerate its energy, even when we 
are not involved anymore.

Everything we do is based on the best possible judgment we can gave. However, I think 
that architects take themselves too serious these days. I’m against it. Architects need to add 
‘fun’ to society. Architects are people with creative ideas. Even then, let’s not think we know 
everything, be open to suggestion from others. Be less black! We create beautiful things, but 
why we dressed in black? It’s seems a simple and artificial statement, nevertheless true.

M: Architecture exists in time, but ideas grow over time. Architecture is no longer about the 
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zeitgeist and representation of moment in history of 
a culture, context, society, climate or anything. But, it is 
specifically built to represent a moment. 

Architecture is not about a metaphor or even 
being regional, being Chinese or being Indonesian. 
Architecture is deeper than symbolism. It’s both local 
environment and global contemporary society.

The best architecture project is not an object, 
but something that gives future to its context and 
surrounding, and generates urbanism.

Y: One last question moving to Urban context. In 
‘Beijing Preservation’ project, you made several 
approaches defined by grids on which are should 
and should not be preserved, some in a form of 
a triangle and…

D: And many more, there were many that was not 
published. There were 16 or 17 of them. 

Y: I remember that there are area which 
radically preserved to maintain the authencity 
of one place, and there are others which totally 
liberated for developments. Could you elaborate 
more on that?

Up:
OMA Beijing Preservation diagram

(Source pic. 1&3: designboom. Source pic 2: OMA’s 
project website)

Right: 
David Gianotten and Michael Kokora after 

interview. ©RUANG
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D: It is what it is. It is a negotiation between undisturbed area and area that opens for 
growth. In certain instances architects should interfere, while in others it is left to the people 
to develop. City is also living animals.

M: The project is not a proposal, but rather a question mark. We want to ask ourselves what 
preservation is. What it could meant in Beijing at this moment of time, especially in dealing 
the pressure of urban renewal. As obvious as global warming, even we try to avoid it, the 
sea level will rise. So, to be productive, we have to embrace what is going to happen. If some 
part of the city needs to be erased then how would we do it, which parts worth keeping 
and what will the tension between them. Therefore, It opens a dialogue and speculates on 
different a possibility.

As obvious as global warming, even we try to avoid it, the sea level will rise. So, to be 
productive, we have to embrace what is going to happen. If some part of the city needs to 
be erased then how would we do it, which parts worth keeping and what will the tension 
between them. Therefore, It opens a dialogue and speculates on different a possibility.
*
Y: Done! Thank you for the dialogue and speculations. It was a great!

I: Ahem…Can I take a picture of two of you? One, two, three… Smile…
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Bercengkerama. 

Waerebo memperkenalkan satu nilai, 
usia tak pernah membatasi kebersamaan.

- Sri Suryani -
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Adaptasi Konteks, 
Menjaga Kejeniusan Jaman   
oleh  Realrich Syarief

Adaptasi

Sebuah karya Frank Llyod Wright, Falling Water, duduk dengan elegannya di tepi sungai. 
Wright seakan-akan menjawab tantangan dari Lewis Mumford akan harapan terhadap 
generasi arsitek yang bisa menghadirkan desain yang kontekstual, dan menginspirasi generasi 
arsitek setelahnya di sela-sela deruan gaya-gaya arsitektur yang ada seperti gaya Romawi, 
Yunani, Neo-gothic, Romanesque, Byzantine di masa 1938, saat dimana buku Culture of the 
Cities diterbitkan. Mumford menggaris bawahi pentingnya kejujuran mendapatkan inspirasi 
dalam berkarya1.  Kejujuran ini dekat artinya dengan menjawab kebutuhan yang ada, baik itu 
kebutuhan bermukim, kebutuhan akan tempat untuk berjualan [daerah komersial], ataupun 
kebutuhan tempat akan bangunan pemerintahan.

Pada tahun 1851, William Morris dan Philip Webb mendesain Red House.  Desainnya sederhana, 
terinspirasi dari rumah abad ke-17 Inggris diadaptasi dengan bahasa yang lebih sederhana 
dan fungsional. Detail-detailnya dieksekusi dengan sederhana pula, serta susunan bata merah 
ditonjolkan secara jujur. Baik Falling Water dan Red House menjadi penanda tempat yang 
diadaptasi dari lingkungan sekitarnya dan diterjemahkan dalam sebuah desain oleh arsitek-
arsiteknya. Demikian pula busur Glulam (Glue laminated Timber) di bangunan Aula Barat dan 
Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB) yang didesain oleh Henry Maclaine Pont untuk 
menjawab kebutuhan bangunan bentang lebar secara inovatif berdasarkan bahan yang ada. 
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Adaptasi Konteks, 
Menjaga Kejeniusan Jaman   
oleh  Realrich Syarief

Susunan atap dan bukaan ventilasi 
alami membuat bangunan ini menjawab 
kebutuhan iklim tropis.  Monumen 
arsitektur seperti Aula Barat dan Aula 
Timur ITB, Falling Water, Pantheon, Katedral 
St. Peter, selalu menjadi pusat dari apresiasi 
dan dihargai sebagai bangunan pusaka, satu 
penanda jaman yang menghargai kejeniusan 
pribadi yang membentuknya serta 
inovasi yang membentuknya berdasarkan 
kebutuhan jamannya. 

Bangunan-bangunan kosong banyak 
diubah fungsinya ketika mereka berada di 
lokasi yang strategis dan memiliki kualitas 
desain yang bisa dieksploitasi, di sini faktor 
ekonomi mulai memainkan peranannya 
dan definisi preservasi mulai muncul. Ada 
semacam penghargaan dari masyarakat 
setempat terhadap sebuah bangunan 
berdasarkan kebutuhan untuk apa ia 
digunakan. Beberapa contoh diantaranya 
bangunan yang terdapat di Surry Hills 
Sydney, bangunan komersial di jalan Braga 
Bandung, Garment district di New York, 
menunjukkan bahwa tidak hanya bangunan 
tersebut berfungsi sebagai penanda jaman, 
namun kualitas bahan yang ada seringkali 
tidak bisa digantikan dengan kualitas yang 
sama di jaman yang lebih maju. Hal ini 
dikarenakan biaya yang diperlukan menjadi 
teramat mahal. Sebagai contoh, pada 
saat pemerintah jepang memindahkan 
Imperial Hotel yang didesain oleh Frank 
Lloyd Wright dari Tokyo karena hancur 
oleh gempa, mereka hanya membangun 
bagian lobby saja karena permasalahan 
biaya. Proses adaptasi dan re-adaptasi itu 
selalu terjadi untuk membawa monumen 
arsitektur ini ke masa depan berdasarkan 
kebutuhan masyarakat yang berbeda dari 
dulu, sekarang, dan masa depan. Contoh 
yang diambil dari Ghiradelli Square berikut 

mengilustrasikan desain preservasi yang 
kompleks, kaya akan rajutan keterbatasan, 
dan rajutan kepentingan mengenai untuk 
apa bangunan itu dibangun dimana selalu 
perlu didefinisikan kembali fungsinya dari 
waktu ke waktu2.

Ghiradelli Square 

Pada tahun 1893, keluarga Ghirardelli 
membeli sebidang tanah yang dikelilingi 
jalan North Point, jalan Larkin, jalan Beach, 
dan jalan Pol di San Francisco. Lahan 
tersebut memiliki kontur kemiringan 
ke arah Sungai San Francisco. Mereka 
membangun sebuah pabrik pembuatan 
coklat yang terbuat dari bata merah untuk 
sebuah perusahaan pembuat coklat yang 
didirikan oleh Domingo Ghirardelli pada 
tahun 1849. Komplek tersebut dibangun 
di antara tahun 1900 sampai 1916. Di sini 
terjadi proses desain dari sebuah lahan 
kosong, adaptasi pun terjadi kebutuhan itu 
muncul dari kebutuhan untuk membuat 
coklat sebagai bagian dari bisnis. 

Pabrik tersebut adalah salah satu karya 
arsitektur yang memiliki kualitas detail yang 
baik yang dibangun dengan struktur bata 
yang diekspos dengan pengerjaannya yang 
rapih sehingga diakui oleh San Francisco’s 
Landmark Presevation Board3 sebagai 
satu bangunan yang harus dipreservasi.  
Namun, perusahaan tersebut merugi dan 

1. Lihat harapan Lewis mumford dalam bukunya Culture of 
the Cities dicetak 1938 oleh Lund Humpries London hlm. 
402-406
2. Pembahasan kasus studi Ghirardelli dibahas didalam 
Urban Design a typology of procedures and products. Ref : 
Lang, Jon (2005). Urban Design A Typology of Procedures and 
Products Elsevier Ltd. Oxford hlm. 140 - 143
3. San Francisco’s Landmark Preservation Board sendiri adalah 
sebuah lembaga yang mengatur preservasi dari bangunan - 
bangunan di San Francisco. Lihat http://www.sf-planning.org/
index.aspx?page=1892.

Foto: Falling Water yang didesain oleh Frank Llyod Wright. 
sumber : discoversouthwestnm.com

v



38

edisi #8: Preservasi. volume 1: Abstraksi

publik yang diperjuangkan dengan 
pembangunan apartemen yang ada, 
William Matson Roth membeli area 
tersebut dengan tujuan merenovasi 
komplek tersebut. Ia menunjuk firma 
arsitektur Wurster, Bernardi and Emmons 
dan konsultan lansekap Lawrence Halprin 
dan John Matthias. Proyek tersebut adalah 
proyek renovasi dua tahap, yang pertama 
selesai tahun 1965 untuk operasional 
pabrik coklat yang tersisa, yang kedua 
selesai pada 1967. Masalahnya adalah 
bagaimana memasukkan 68 buah kios 
untuk berjualan dan 15 buah restauran 
dengan menyediakan parkir untuk 300 
buah mobil, sementara ruang terbuka dari 
Ghirardelli Square  dan karakter bangunan 
tersebut harus tetap dipertahankan.  Di 
sini proses adaptasi ulang pun terjadi, dan 
iterasi adaptasi desain terjadi kembali 
nantinya karena kebutuhan pun berubah.

lahan tersebut perlahan - lahan kosong 
dimana kemudian menyisakan sebagian 
kecil dari bangunan yang masih beroperasi. 
Area tengah dari komplek tersebut terbuka 
dan memiliki pandangan ke Sungai San 
Francisco, pertanyaan yang muncul adalah 
apa yang bisa dilakukan dengan komplek 
tersebut? Salah satu pilihan tentunya adalah 
menghancurkan pabrik tersebut dan 
membangun apartmen. 

Namun sayangnya tata guna lahan 
Ghirardelli Square membatasi ketinggian 
dari bangunan di kompleks tersebut 
mengingat lokasinya ada di sepanjang sisi 
sungai. Tata guna lahan tersebut dibuat 
dengan tujuan, yang pertama untuk menjaga 
horison kota yang dilihat dari Russian Hill, 
bukit di sekitar lahan tersebut. Yang kedua, 
untuk menjaga karakter dari kota yang 
dihasilkan oleh topografi kontur yang ada. 
Prihatin dengan tidak adanya kepentingan 

Susunan Massa Bangunan di Ghirardelli Square. Lang (2005)
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Parkir lima lantai diletakkan di area 
bawah tanah, di bawah ruang terbuka 
yang ada dengan memanfaatkan kontur 
yang menurun ke arah sungai. Tempat 
berjualan dan restauran ditempatkan di 
sekitar plaza besar yang didesain ulang 
dengan akses menuju plaza-plaza yang lain 
dengan memanfaatkan permainan kontur. 
Kompleks ini kemudian menjadi tempat 
yang dicintai oleh warga San Francisco 
dan terkenal sebagai tempat tujuan turis.  
Kompleks ini menjadi satu contoh adaptasi 
dan apropriasi yang bisa dilakukan terhadap 
komplek industrial. 

Pada tahun 1982, Roth menjual kompleks 
ini ke perusahaan asuransi dan developer, 
North western Mutual Life Insurance 
Company dan Real Estate West. Dua 
organisasi ini menunjuk Edward Plant 
Company untuk mengatur bisnis retail yang 
ada. Roth mengusulkan ke Edward Plant 
Company untuk menunjuk Thompson 
dan Lanier sebagai firma arsitektur yang 
menangani perubahan Ghirardelli Square. 
Thomson sendiri adalah seorang juri 
dari Progressive Architecture Award yang 
memberikan penghargaan ke Ghirardeli 
Square dan Albert Lanier adalah penasihat 

dari Roth. Tim desain ini kemudian 
merumuskan visi untuk meningkatkan 
bisnis retail yang ada dengan beberapa 
misi yaitu, (1) meredefinisikan kembali 
citra dari Ghirarderi Square, (2) 
mempermudah akses pengunjung yang 
disebabkan oleh perbedaan ketinggian, 
(3)  menghilangkan jalan buntu yang 
membuat kios tidak laku dan (4) adalah 
menambahkan anchor, toko besar sebagai 
penarik pengunjung sebesar 980 m2 
sebagai kebutuhan utama.

Perbedaan kontur yang dipergunakan untuk menempatkan 5 lantai parkir mobil. Lang (2005),
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Tampak depan dari setiap kios didesain 
untuk mempermudah pengunjung melihat 
ke dalam dengan bukaan yang lebar dan 
memodernkan citra Ghiradelli Square 
dengan perbaikan dan penambahan bata 
merah sebagai ekspresi dari bangunan, 
penambahan signage dan petunjuk 
jalan terbuat dari kayu. Tim desain ini 
juga merespon kebutuhan yang dimiliki 
bangunan komersial seperti bagaimana 
neon sign yang akan ditempatkan di depan 
muka bangunan secara hati-hati.  Semua 
perubahan harus sesuai dan dengan anjuran 
dari San Francisco’s Landmark Preservation 
Board.  Tidak hanya desainnya yang diubah 
namun juga dengan pemilihan kios yang ada 
mencakup merek-merek yang bergengsi 
juga restoran yang memiliki area luar untuk 
orang menikmati udara luar. Festival-festival 
seni juga diadakan secara berkala4. Citra 
kuno yang sebelumnya ada perlahan-lahan 

tergantikan oleh citra yang baru, sebuah 
citra yang baru, terbuka, dan muda, di mana 
semua orang datang untuk bersosialisasi 
di tempat ini.

Sebagai hasil dari renovasi ini, dalam 4 
tahun, hasil penjualan kotor toko-toko di 
area Ghirardelli Square meningkat sekitar 
50%,  dan penghasilan bersih meningkat 
sekitar 60%. Hal ini menjadi sebuah 
contoh bagaimana Ghirardelli Square bisa 
berkembang selaras dengan bangunan 
preservasi yang ada; perencanaannya juga 
merespons kebutuhan yang baru seperti 
kebutuhan akan anchor dan tempat 
parkir dalam keterbatasan yang ada, yang 
notabene ini adalah murni proyek swasta 
bukan proyek pemerintah.

4. Beberapa acara regular bisa dilihat di http://www.
ghirardellisq.com, http://www.fairmontheritageplace.com/
heritageplace/ghirardelli untuk mengetahui bagaimana 
merespons kebutuhan komersial didalam penyusunan 
mendesain preservasi bangunan.
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To preserve berarti menjaga supaya kondisi yang ideal tetap terjadi. Untuk itu, dalam hal 
ini arsitektur atau bangunan yang akan dijaga, perlu dinilai oleh badan khusus yang 
memang memliki kompetensi menjaga nilai preservasi dari lingkungan binaan untuk selalu 
mempertanyakan apakah ia layak untuk dijaga. Kaitan yang ada bukan dari segi bagaimana 
bangunan bisa berdiri sendiri dalam terpaan jaman, namun bangunan preservasi yang baik 
harus mampu beradaptasi terhadap kebutuhan yang baru, menambah nilai baru, apakah 
itu bangunan komersial, bangunan pemerintahan, ataupun bangunan residensial. Ghirardelli 
Square menjadi salah satu contoh yang baik dalam bangunan perencanaan komersial di 
tengah kota dimana nilai preservasi tetap dijaga dan selaras.

Manusia berubah, kemudian Arsitektur berubah karena memang kebutuhannya berubah. 
Begitupun preservasi, kebutuhan mungkin bisa berubah. Proses untuk menjawab kebutuhan 
yang lebih baik ini adalah sebuah penghargaan yang semoga saja tidak langka.
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Mereka bilang ‘slum’, mereka 
bilang ‘informal’, mereka bisa 

bilang apa saja. 

Hari itu sang pagi bilang, ‘Ini 
adalah kehidupan.’

- Sri Suryani -
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Kita bisa hidup bergelimang nostalgia, mengeksploitasinya demi sejumlah angka, mendandani 
bangunan-bangunan tua meski sudah saatnya mereka melebur bersama waktu.

Karena pada kenyataannya: nostalgia is good for business. Setidaknya begitu kira-kira yang 
disampaikan di harian online Business Circle Malaysia, menyoroti bisnis pariwisata bangunan 
warisan budaya (heritage) di kota tua Ipoh, negara bagian Perak, Malaysia, yang tiba-tiba 
“meledak”, hingga seakan membangunkan kota tambang timah tua itu dari tidur panjangnya. 
Beberapa resto, kafe, bar, dan guesthouse dengan desain yang hip dan unik mulai bermunculan 
dari sudut-sudut bangunan tua yang hampir terlupakan. Mengingat kota Ipoh dilalui oleh 
mereka yang berkendara menuju Penang dari Kuala Lumpur (dan sebaliknya), dan Ipoh 
sebelumnya sudah memiliki tempat di hati orang Malaysia sebagai “ibu” dari kuliner-kuliner 
khas Malaysia, tidak butuh waktu lama untuk para turis mulai berdatangan.

Ketertarikan akan pariwisata bangunan cagar budaya di Malaysia sepertinya diawali dari 
terpilihnya George Town, Penang dan Melaka di Malaysia pada Juli 2008 sebagai situs Warisan 
Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage). Melaka bersolek habis-habisan pada setiap 
inci muka kotanya untuk memanjakan mata para turis yang membludak datang, sedangkan 
George Town riuh dengan berbagai aktivitas dan instalasi street art-nya. 

Sze Ying Goh, penggerak urban-initiative berbasis kolaborasi bernama #bettercities di Malaysia 
berkata, “Melaka sudah mirip theme park. George Town sebentar lagi, barangkali. Tapi Ipoh 
bisa jadi sesuatu yang menarik. Mereka tak mendandani bangunan-bangunan tuanya habis-
habisan, dan merawatnya seperti porselen, melainkan membiarkannya menua secara alami, 
membiarkannya begitu saja, tapi di sisi lain mengaktivasi kegiatan di sekitar bangunan tersebut, 
membuat kotanya hidup kembali.”

Kota-Kota yang Hidup 
dari 

Reruntuhan Masa Lalu
oleh

Rofianisa Nurdin
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Ipoh, Malaysia: Sekeping Harapan dari Kedai Kopi yang Melegenda

Ipoh dahulu kala adalah kota kecil yang makmur berkat tambang timah. Ia menarik pendatang, 
spekulator dan investor, menjadikan mereka orang-orang kaya yang menghabiskan sebagian 
uangnya untuk bangunan-bangunan mewah. Ketika harga timah merosot pada tahun 1980-
an, Ipoh ikut terpuruk. Kota yang dahulu cantik dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial 
Inggris, perlahan-lahan ditinggalkan dan melapuk.

Ratusan bangunan neo-klasik yang tidak berubah semenjak berdiri tersebut kini menjadi 
sebuah aset yang berharga tinggi. Satu kesempatan lagi bagi Malaysia untuk meredefinisi cara 
mereka mempreservasi dan menggunakan kembali bangunan warisan budaya. Barangkali itu 
yang membuat seorang arsitek lanskap dari Ipoh, Seksan Ng, berinisiatif bersama teman masa 
kecilnya untuk berkontribusi kepada kampung halaman mereka. 

Mereka urun dana untuk membeli sebuah bangunan tiga lantai yang hampir dihancurkan 
dan dijadikan bangunan tinggi oleh sebuah pengembang. Bangunan ini dulunya adalah hostel 
bagi para pemain Chinese opera dengan kedai kopi legendaris bernama Kong Heng di lantai 
dasarnya, yang di masa lalu merupakan tempat favorit mereka (juga kebanyakan orang-orang 
di kota) untuk sarapan dan sekedar bertegur sapa. Memori kolektif yang dimiliki bangunan ini 
terlalu banyak, terlalu besar, untuk bisa mereka relakan rata dengan tanah. 
   

Suasana di Dalam Kedai Kopi Kong Heng, Ipoh, Malaysia (www.eatlah.blogspot.com)

Seksan merestorasi bangunan Kong Heng dengan mempertahankan kopitiam (kedai kopi) 
dan hawker (pujasera) di lantai dasarnya, lalu menambahkan fungsi boutique guesthouse di 
bagian belakang dan lantai atas bangunan. Guesthouse yang dinamakan Sekeping Kong Heng 
akhirnya beroperasi pada tahun 2012, menjadi pionir yang mengawali kebangkitan kota tua 
Ipoh dari tidur panjangnya.
   
Menurut Seksan, peremajaan kota memang seharusnya dilakukan oleh mereka yang hidup di 
dalamnya. Ia berharap Sekeping Kong Heng dapat menjadi katalis yang menghidupkan Ipoh 
kembali. Menarik orang-orang yang pernah mencicipi masa kejayaan Ipoh tiga dekade lampau, 
atau yang memiliki secuplik masa kecil di sana, untuk kembali pulang.
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Sekeping Kong Heng, Ipoh, Malaysia (www.archdaily.com)

Sekeping Kong Heng di Ipoh adalah contoh kecil bagaimana inisiatif preservasi muncul dari 
orang-orang yang pernah intim berinteraksi dengan bangunan dan kotanya. Nostalgia menjadi 
sebuah pemicu intervensi positif oleh kelompok kecil dengan visi yang sama. Memberi efek 
domino yang patut tercatat dalam sejarah. Kini bisnis properti di Ipoh mulai menggeliat.

Melaka, Malaysia: Jonker Street… Milik Warga atau Pedagang?

Begitu besar pengaruh uang dalam kehidupan berkota dan bernegara, sehingga apa yang 
terjadi di dalamnya dapat menjadi senjata politik berbagai kalangan. Kota tua Melaka tak hanya 
menarik turis, dan pebisnis untuk memutar uang dan mencari keuntungan di dalamnya. Ia juga 
menjadi alat yang ampuh untuk memperebutkan kekuasaan. Begitulah yang terjadi di kawasan 
wisata warisan budaya Jonker Street, tahun lalu. 

Pasar malam yang berlokasi di sepanjang jalan Hang Jebat tersebut adalah surga bagi para 
turis yang mencari suvenir dan barang antik di pusat kota historis Melaka. Sejak Mei 2000, 
sepanjang jalan akan tertutup bagi kendaraan untuk diubah menjadi “pedestrian mall” setiap 
pukul 6 sore hingga 12 malam di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menggandakan angka kunjungan turis ke Melaka 
menjadi tiga juta jiwa per tahun, menurut rencana pemerintah setempat. Upaya tersebut juga 
dilakukan dengan alasan keselamatan bagi para turis yang berjalan-jalan di sekitar bangunan 
tua yang rapuh.  Sekaligus untuk memelihara struktur bangunan yang sudah berdiri hampir 
dua abad.

Kebijakan tersebut berakhir tahun lalu. Para pemilik bangunan di sepanjang Jonker Street, 
yang sebagian besar masih tinggal dan hidup di dalamnya, tidak merasa betah tinggal di 
sana. Meski biaya sewa lantai dasar bangunan mereka yang cukup tinggi menjadikan mereka 
jutawan dadakan, transformasi wajah jalan mengakibatkan mereka harus mengorbankan hal-
hal lain: kedamaian sebuah lingkungan tempat tinggal yang sesungguhnya. Setiap akhir pekan 
mereka harus memarkir kendaraan mereka jauh dari rumah dan berjalan kaki menerobos 
kerumunan turis yang sesak memadati jalan. Untuk akhirnya dapat mencapai sudut terjauh 
rumah mereka, menghindari bising yang masuk melalui celah jendela. 
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Pihak oposisi Malaysia memperjuangkan hal tersebut sejak tahun 2008 untuk mengembalikan 
Jonker Street kepada hakikat sesungguhnya sebuah lingkungan tempat tinggal, hingga akhirnya 
disetujui setelah pemilu ke-13 dilangsungkan. Setelah tanggal 24 Juni 2013 silam, warga Jalan 
Hang Jebat dan sekitarnya kini dapat mengakses halaman depan rumah mereka 365 hari 
dalam setahun. Sementara ratusan pedagang yang berbisnis di sepanjang Jonker Street masih 
bisa menjalankan usahanya. Meski kali ini harus berbagi ruang gerak dengan jalur pejalan kaki 
di satu sisi dan kendaraan yang berlalu lalang di sisi lain.

Suasana Jonker Street, Melaka, Malaysia (Bayu Prayudhi, 2014)

Hingga saat ini, perbedaan pendapat mengenai keberadaan Jonker Street sebagai pedestrian 
mall masih menjadi sumber ketegangan dua kepentingan politik di Melaka. Istilah “memori 
kolektif ” serta “sense-of-place” dengan interpretasi berbeda di masing-masing kubu menjadi 
senjata. Bryan Che, dosen arsitektur di Taylor’s University, Malaysia, memiliki pendapat lain, 
“Saya rasa bukan hal yang bijak untuk menutup pasar Jonker Street, karena dari pasar 
tersebutlah Melaka memiliki daya tarik untuk turis sehingga kota tua tersebut hidup kembali. 
What for we need more parking space and car access area? The market makes the place: bright, 
safe, lively and attractive as a town and cultural spot.”



48

edisi #8: Preservasi. volume 1: Abstraksi

Siem Reap, Kamboja: Kota yang Muncul dari Reruntuhan

Keberadaan turis pun memiliki efek samping yang mengancam karakter kota. Mereka datang 
dalam jumlah besar. Orang-orang berbeda datang dan pergi terus-menerus. Meninggalkan 
jejak di tempat mereka berpijak. “Makna” dari sebuah tempat yang tadinya hanya dialami oleh 
sejumlah masyarakat lokal, kini harus berbagi tempat dengan orang-orang asing yang hanya 
singgah untuk sekian hari.

Siem Reap tadinya hanyalah kumpulan petak-petak desa yang berjajar di sepanjang sungai 
bernama sama. Masyarakatnya hidup dari bekerja sebagai nelayan ataupun petani, dengan 
danau Tonle Sap sebagai sumber kehidupan utama. Seratus tahun kemudian, daerah ini adalah 
sebuah kota wisata yang menjadi major tourist hub di Asia Tenggara.

Enam kilometer di utara kota Siem Reap terdapat reruntuhan kuil peninggalan abad ke-15, 
yang ditemukan kembali oleh sekelompok penjelajah dari Perancis di abad ke-19. Dalam 
jangka waktu hanya tiga bulan setelahnya, 200 turis pertama berhasil mencapai situs tersebut. 
Arus pengunjung yang datang semakin meningkat terutama dari Eropa. Akuisisi Perancis atas 
sebagian wilayah barat Kamboja secara tidak langsung menjadi penyebabnya. Semenjak saat 
itu, Siem Reap menjadi gerbang masuk menuju kawasan kuil yang dikenal sebagai Angkor 
Wat. Menjadi tempat makan, berkumpul, dan menginap bagi setiap pelancong yang datang. 
Perlahan, ia bertransformasi menjadi sebuah kota.
 
Pembangunan di kota ini berakar dari kebutuhan pariwisata. Hotel dan resto terbaik dibangun 
di sepanjang sungai yang membelah kota, lokasi paling prima di Siem Reap yang juga dekat 
dengan Angkor Wat. Sebuah pasar dibangun di sekitar Old Market, dinamakan Angkor Night 
Market, demi memuaskan kebutuhan turis akan kehidupan khas barat. Kafe, bar, dan kehidupan 
malam berdifusi dengan karakter pasar khas timur yang merakyat. Elemen kota berinteraksi 
dengan canggung, karena kota ini diisi oleh dua lapisan masyarakat dengan kebutuhan yang 
berbeda (jika bukan bertolak belakang). 

Tak hanya fisik kota yang bertransformasi, karakter kehidupan masyarakat di Siem Reap 
pun berubah. Kota ini bukan hanya menjadi magnet bagi jutaan turis, tetapi juga merupakan 
tempat mengadu nasib bagi masyarakat Kamboja untuk penghidupan yang lebih baik. Banyak 
yang meninggalkan pekerjaan warisan orang tua sebagai petani maupun nelayan, karena 
turis memberi mereka lebih banyak uang daripada ikan-ikan di danau. Maka di tiap sudut 

Kawasan Angkor Wat (Esther Leung, 2013)
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kota, berbagai aktivitas ekonomi mikro terjadi. Mereka merubung setiap turis yang lewat, 
menjajakan apapun yang ada di tangan mereka. Dari kartu pos hingga patung Buddha, 
tumpangan tuk-tuk hingga penginapan bintang lima.

Pertanyaannya, jika suatu hari turis-turis ini pergi menuju tujuan wisata yang lebih baru, lebih 
unik, dan lebih menjanjikan keindahan fana; kota ini akan jadi apa?

Kiri: Suasana Angkor Night Market (Esther Leung, 2013)

Kanan: Seorang Pedagang di Sudut Kuil di Kawasan Angkor Wat (Esther Leung, 2013)

*
Dari kota-kota tersebut kita bisa belajar : bahwa perubahan dalam skala kota bisa saja 
dimulai dari sebuah gerakan kecil, yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang 
signifikan. Turisme pada awalnya bisa saja menghidupkan kembali kota yang mati suri, bahkan 
membangun sebuah kota dari yang tadinya hanya desa disekitar reruntuhan. 

Maka kita bisa hidup bergelimang nostalgia. Memilah mana yang indah untuk dipelihara, dibuat 
lestari selama mungkin, sebisa mungkin abadi. Mempreservasi memori dengan menjaga 
benda-benda dan apa-apa yang kasat mata. Penanda bahwa suatu kejadian, masa, dan zaman 
pernah ada, lalu meraup sebesar-besarnya keuntungan dari sana. Tapi akan bertahan berapa 
lama lagi sampai lapisan generasi di bawah kita akhirnya lupa akan alasan apa yang membuat 
sebuah karya arsitektur perlu dipertahankan sebagaimana ia dibangun dahulu? 

Jika bangunan tua yang ada hanya menjadi alat untuk mendulang emas tanpa mempreservasi 
makna dan mengajarkannya pada anak-cucu kita, 

Perlahan ia akan (kembali) mati,

Tanpa cerita.

hamidah atan: turning Jonker street into a Pedestrian mall. new strait times, my, 25 maret 2000.
Jason gerarld: controversial Jonker walk to stay. new strait times, my, 28 Juni 2013.
httP://www.archdaily.com/348907/sekePing-kong-heng-seksan-design/
httP://www.businesscircle.com.my/nostalgia-good-business/ 
httP://eatlah.blogsPot.com/2010/09/kedai-koPi-kong-heng-Jalan-bandar-timah.html

httP://www.themalaymailonline.com/travel/article/getting-away...without-leaving-town
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