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Pada bukunya yang berjudul “Operating 
Manual of Spaceship Earth”, Buckminster 
Fuller menawarkan sebuah naratif di 
mana ia mengibaratkan manusia sebagai 
penumpang dan nahkoda atas kapal 
angkasa yaitu planet bumi. Naratif ini 
menampakkan adanya hubungan mutual 
antara manusia dengan kendaraannya, 
yang mengingatkan kembali bahwa 
sebagai peumpang dan pengemudi, 
secara alami kita memiliki sebuah tujuan.

Namun yang perlu ditanyakan saat ini 
bukanlah kemana kita akan mengarahkan 
peradaban kita. Sebelum mencapai 
tahap tersebut, umat manusia masih 
perlu mempertimbangkan bilamana dan 
bagaimana kita bisa menjalin hubungan 
baik dengan sebanyak mungkin manusia 
lain.

Semenjak era kolonial, filosofi barat 
membawa tradisi di mana segala 
sesuatu harus memiliki klasifikasi dan 
kategorisasi, seperti spesies, ras, tipe, 
spesifikasi, spesialisasi, dll. Semenjak 
itu pula kita mengadaptasikan tradisi ini 
menjadi bagian dari budaya kita sendiri. 
Dalam satu perspektif, klasifikasi dan 
spesialisasi memang membawa banyak 
pengaruh positif bagi peradaban, namun 
tanpa diimbangi dengan kerja sama 

“Specialization is in fact only a fancy  
form of slavery”

- Buckminster Fuller

Editorial

Responsivitas akan Jalannya 
Peradaban
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antar disiplin, tradisi ini justru mengunci 
imajinasi kita di dalam kotak-kotak yang 
telah dibangun oleh pionir sebelum kita. 
Banyak orang kemudian sulit untuk keluar 
dari kotak-kotak tersebut salah satunya 
karena merasa inferior dibanding orang-
orang terdahulu –terlebih orang asing–, 
lantas tanpa sadar meredam imajinasi 
mereka sendiri dalam membayangkan 
sesuatu yang di luar preset kotak-kotak 
tersebut.

Kurangnya pembiasaan kolaborasi 
lintas disiplin juga menjadikan tradisi 
spesialisasi ini sebagai sebuah metode 
bagi institusi pendidikan dan perusahaan 
untuk mencetak sumber daya manusia 
yang penurut. SDM yang tak memiliki 
pandangan luas mungkin cukup pintar 
untuk menjalankan pesawat (device), 
namun tidak cukup pintar untuk berfikir 
diluar perintah atasannya. SDM seperti 
ini akhirnya tak jauh berbeda dengan alat 
produksi yang hanya menerima input dari 
segelintir orang saja. Hingga belakangan 
ini, dengan semakin mutakhirnya 
teknologi komputer, manusia mulai 
tersadar bahwa banyak dari apa yang 
mereka lakukan ternyata dapat digantikan 
dengan otomatisasi dan robotisasi.

Dalam lingkup industri kreatif, SDM 
semacam ini pada akhirnya sekadar 
berlomba menjadi pengikut tren yang 
paling cepat update mengikuti arus 
utama global yang homogen dan 
monokultural, di mana secara definitif 
justru berseberangan dari definisi 
“kreatif”.

Karena itu, kegiatan-kegiatan OHS 
khususnya Alter-Shelter ini berperan untuk 
melatih diri kita untuk mundur sejenak dari 
sudut pandang mikroskopik pekerjaan 
kita sehari-hari dan mulai menengok 
ke kanan dan ke kiri melampaui sekat 
imajiner bernama spesialisasi. Dengan 
cognitive break ini, kita akan memiliki 
kesempatan untuk memperhatikan dan 
merasakan fenomena-fenomena baik etis 
maupun estetik yang ada di sekitar kita. 

Gugurnya sovinisme akan spesialisasi 
diri juga membuka perspektif gambaran 
besar tentang apa yang sedang, sudah, 
dan akan terjadi dalam peradaban 
manusia. Wawasan inilah yang kemudian 
akan membuat kita menjadi responsif 
sekaligus mampu berfikir secara 
independen. Sebuah pondasi atas 
munculnya inisiatif-inisiatif yang dapat 
mempengaruhi ke mana peradaban 
manusia akan menuju. (BP)

Sekelompok penduduk tunawisma 
berlindung di stasiun Shinjuku, pusat 
kota Tokyo, bersebelahan dengan iklan 
developer hunian. Sebuah pemandangan 
yang tidak pernah diekspos media 
mainstream.
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Latar Belakang

Meninjau Kembali Ruang 
Tinggal di Kota

Jumlah pinjaman dan investasi asing 
Indonesia dalam setidaknya 10 tahun 
terakhir bertumbuh sebanyak 144% dari 
132.632 Juta USD menjadi 323.249 Juta 
USD memicu perkembangan ekonomi 
yang pesat di Indonesia. Dana yang 
utamanya mengalir ke pemilik usaha 
dan korporasi ini menjadi insentif bagi 
pebisnis untuk ekspansi dan menambah 
surplus.

Sektor properti yang ikut bertumbuh 
pesat memiliki dampak yang paling terasa 
dalam kehidupan penduduk di kota besar, 
khususnya Surabaya. Dalam segi estetika, 
dapat kita saksikan melalui pengalaman 
kota, proyek-proyek perumahan, 
apartemen, ruko, hotel, merayap ke atas, 
perlahan tapi pasti membentuk horizon 
Surabaya baru. Seolah mewujudkan 
impian bersama tentang kota metropolis 
a la karya fiksi Amerika & Jepang.
Namun secara etika, ekspansi kota baik 
vertikal maupun horizontal ternyata 
tidak semerta-merta berarti bahwa 
jumlah ruang tinggal yang tersedia 
semakin banyak atau semakin terjangkau 
(accessible) oleh yang membutuhkan. 
Terlebih setelah fabrikasi ruang-ruang 
baru ini mendislokasikan penduduk yang 
mulanya berada di sana. Kesenjangan 
kepemilikan ruang masih dapat dirasakan 

dengan gejala-gejala seperti banyaknya 
konflik agraria, rumah-rumah investasi 
terlantar kosong namun kampung-
kampung makin padat, harga properti 
yang makin tak terjangkau oleh mayoritas, 
dan lain sebagainya.

Kondisi pemukiman di ibu kota-ibu kota 
Indonesia sudah sampai pada titik dimana 
penduduk kelas menengah ke atas tidak 
mampu lagi membeli rumah tanpa dihisap 
selama sedikitnya 10 tahun, dan kelas 
menengah ke bawah hanya mampu 
menyewa ruang sembari menghadapi 
realita peningkatan konstan biaya kontrak 
yang mengakuisisi sebagian besar hasil 
kerja mereka.

Fenomena ini terjadi ketika produsen 
ruang tidak lagi menciptakan ruang 
dengan tujuan untuk dihuni atau 
disinggahi, tapi lebih untuk dijual ulang 
dan mencetak ROI (return of investment) 
atau keuntungan ekonomi darinya. Aliran 
modal asing dan utang yang murah 
membuat jumlah dan skala pemain sektor 
properti ini meningkat dan pada akhirnya 
membuat harga rumah menggelembung 
jauh dari nilai intrinsiknya.

Belajar dari sejarah kota-kota besar di 
dunia, fenomena serupa sebenarnya 
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Latar Belakang

sudah terjadi berulang kali di banyak 
tempat, baik negara maju atau 
berkembang. Fenomena rutin yang 
disebut property bubble (gelembung 
properti) ini rentan berakhir dengan krisis 
ekonomi berskala nasional. Dampak 
dari krisis ekonomi dan urban ini bahkan 
masih dapat disaksikan di masing-masing 
metropolis tersebut, seperti banyaknya 
tuna wisma, berkurangnya penghuni 
rumah berpekarangan, meningkatnya 
penghuni unit-unit apartemen mikro, dan 
makin dominannya kelas tuan tanah.

Mengetahui hal ini, kita perlu 
untuk setidaknya bertanya kembali 
tentang narasi hunian modern dan 
mengeksplorasi jalan alternatif masa 
depan kota agar tidak mengulang 
kesalahan yang telah dilalui kota-kota 
metropolitan di dunia. (BP)
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04 Fieldwork

Dimulai dengan Fieldwork, sesi ini melatih 
kepekaan peserta dalam memperhatikan 
lansekap dan fenomena-fenomena 
berkehidupan dalam kota. Dengan 
menaiki angkot dan berjalan kaki, peserta 
diajak mengunjungi tempat-tempat di 
dalam kota yang tak terlihat dalam daily 
commute mereka dan jarang terekspos 
oleh media. 

Ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengimbangi naratif hunian yang selama 
ini tersusun oleh estetika dari perspektif 
penduduk ekonomi menengah ke atas 
yang mendominasi media cetak maupun 
online.

Interaksi langsung dengan realita yang 
dialami penduduk ekonomi bawah 
diharapkan mampu menghadirkan sebuah 
gambaran yang menyeluruh tentang 
hunian kota. Yang mana wawasan 
holistik tersebut akan bermanfaat dalam 
penemuan titik kritis untuk kemudian 
direspon melalui karya masing-masing 
peserta. (BP)
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Fieldwork Pergudangan Nyamplungan

Kawasan di kedua sisi Sungai 
Kalimas dulunya merupakan kawasan 
padat perdagangan di mana geliat 
perekonomian Surabaya pada era 
kolonial dijalankan. 

Peninggalan fisik aktifnya kegiatan 
perdagangan di masa itu, masih bisa 
dirasakan melalui unit-unit gudang 
bongkar-muat di sisi timur sungai 
yang kini sebagian telah beralih fungsi 
menjadi hunian para pendatang dari luar 
Surabaya. Satu unit gudang dihuni oleh 
sekitar 20-30 kepala keluarga, ruang-
ruang di dalamnya pun turut mengalami 
proses pembagian mengikuti kebutuhan 
penghuninya.

Kawasan ini merupakan perwujudan 
fisik dari siasat praktik bermukim bagi 
para pendatang dengan keterbatasan 
kemampuan pemenuhan kebutuhan yang 
tinggi untuk tetap bertahan hidup di kota. 
(SI)
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Fieldwork Rusun Sombo

Berketinggian 4 lantai dengan 16-18 unit 
rumah di tiap bloknya, Rusun (Rumah 
Susun) Sombo masih memberikan 
porsi ruang bersama yang cukup bagi 
penghuni di tiap lantainya sehingga 
kebiasaan beraktifitas secara komunal 
dapat terakomodir baik dengan kehadiran 
selasar luas ini.

Pada perkembangannya, Rusun 
Sombo juga menunjukkan fleksibilitas 
penggunaan ruang oleh penghuninya 
sebagai respon atas kebutuhan 
akan akses cepat untuk menjangkau 
kebutuhan sehari-hari. Beberapa unit 
rumah misalnya, termodifikasi dengan 
memanfaatkan ruang selasar di 
hadapannya untuk membentuk fungsi 
baru, seperti warung makan, warung 
klontong, salon, dan fasilitas pendukung 
hidup lainnya.

Rumah Susun Sombo menjadi sebuah 
model atas upaya bagaimana tidak 
hanya merencanakan sebuah ruang 
tinggal semata, namun juga bagaimana 
merencanakan membangun sebuah 
komunitas. (SI)
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Fieldwork Kampung Tambak Bayan

Kampung ini termasuk dalam salah satu 
kawasan kampung lama di Surabaya. 
Terletak berdekatan dengan Tugu 
Pahlawan, yang pada era kolonial 
dipadati oleh bangunan-bangunan 
Belanda. 

Selama masa perjuangan, para 
pendatang dari Cina singgah di properti-
properti yang tidak lagi digunakan 
oleh Belanda. Mereka kemudian 
mendayagunakan areal pekarangan yang 
mengelilingi bangunan utama menjadi 
unit-unit tempat tinggal bagi komunitas 
mereka.

Kemudian semenjak tahun 90-an, 
kampung ini dilanda konflik agraria 
dengan Hotel yang berdiri bersebelahan 
dengannya. Hingga pada tahun 2000-
an, salah satu area kampung Tambak 

Bayan dibongkar dan di alihfungsikan 
menjadi area parkir Hotel tersebut. Saat 
ini komunitas yang tersisa berusaha 
mempertahankan keberadaannya.

Karena penduduknya yang ramah dan 
terbuka, belakangan ini Tambak Bayan 
kerap menjadi tempat kegiatan-kegiatan 
kesenian seperti musik, mural, perfilman, 
pameran, dsb. Sehingga kampung 
Tambak Bayan saat ini dikenal memiliki 
atmosfir yang energetik. (BP)
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Fieldwork Kampung Plemahan

Berbatasan tipis dengan kesibukan 
proyek pembangunan mall, Plemahan 
masih menunjukkan giat aktivitas 
kesehariannya. Tidak sedikit para pekerja 
proyek yang singgah di Plemahan untuk 
beristirahat atau sekedar makan siang di 
warung-warung milik warga. Namun tidak 
sedikit pula warga yang sudah merelakan 
rumahnya dibeli oleh pengembang 
proyek mall untuk kemudian pindah 
keluar kampung meninggalkan tetangga 
sekitarnya.

Seperti dua sisi mata uang koin, di satu 
sisi pembangunan memang seringkali 
mendatangkan efek keuntungan 
dengan kemunculan geliat ekonomi 

baru di sekitarnya, tapi di sisi lain ia 
juga membawa kerugian yang seringkali 
dianggap kecil dengan hilangnya 
keterikatan sosial yang sudah terjalin lama 
oleh penduduk di tanah pembangunan. 
(SI)
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05 Studio Work

Setelah fieldwork selesai, kita memasuki 
sesi studio work di mana proyek peserta 
digarap. Studio work dimulai dengan 
diskusi dan sharing opini antar peserta 
dan mentor mengenai keadaan hunian 
urban, khususnya tentang persepsi atau 
naratif hunian yang baru didapat dari 
fieldwork. Sesi sharing ini penting untuk 
memunculkan fokus ketertarikan dari 
masing-masing peserta ke permukaan.

Selama beberapa hari, peserta diberi 
kesempatan untuk mengeksplorasi 
ide-ide yang berbasis dari ketertarikan 
mereka masing-masing. Peran mentor 
disini adalah untuk menempa kajian dan 
ide-ide perserta menjadi sebuah narasi 
yang kritis. Narasi inilah yang kemudian 
menjadi pondasi dari proyek tiap-tiap 
kelompok. 

Karya ciptaan peserta sebisa mungkin 
tidak dibungkus dengan label tunggal 
seperti sekadar “solusi” atau “desain” 
saja misalnya. Karena dalam menciptakan 

solusi, seseorang diharuskan untuk 
memberi penilaian perihal apa yang 
salah dan benar, atau baik dan buruk 
melalui perspektif yang terbatas. Hal 
ini dalam banyak kasus lebih bersifat 
dialektis ketimbang logis sehingga rentan 
menghasilkan masalah-masalah baru 
dalam prosesnya.

Karena itu, kami memutuskan untuk 
memproduksi serangkaian respon untuk 
menanggapi masalah atau non-masalah 
yang ditemukan. Dengan demikian, 
peserta dapat berfikir lebih leluasa 
melampaui dikotomi gagal-berhasil. 
Pendekatan yang lebih fleksibel ini dapat 
memperluas lingkup eksplorasi dan jenis 
karya yang dapat dihasilkan. Peserta 
dapat dengan bebas menyematkan 
nilai-nilai alternatif seperti kritik, prediksi, 
eksploitasi, atau bahkan humor dalam 
karyanya. (BP)
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Studio Work Mall Sudah Suratan

Salanura Amini
Isna Cahya

Respon
Karya Instalasi
Tunjungan Plaza 
& Plemahan

Media
Karet Maket
Tusuk Sate
Tusuk Gigi
Print Foto

Di masa depan, kampung Surabaya bisa 
hanya tinggal kenangan. Pembangunan 
sedang menghapus mereka secara 
perlahan. Kebijakan pemerintah kota 
Surabaya untuk melindungi kampung dari 
penggusuran, ternyata tidak cukup untuk 
menahan eksistensinya. 

Perkembangan Tunjungan Plaza saat ini 
sedang mendesak kampung Plemahan. 
Tanpa melalui huru-hara media, banyak 
rumah di dalam kampung telah dibeli 
dengan harga yang dirasa layak oleh 
kedua belah pihak. Investor, dan pemilik 
rumah. Fenomena ini seakan sedang 
menunjukkan batas dari resiliensi 
kampung tengah kota.

Warga kemudian terjebak di posisi 
yang dilematis. Banyak yang ingin 
bertahan, banyak yang rela tapi merasa 
kompensasinya tidak sesuai, tapi banyak 

juga yang sudah menjual rumahnya pada 
developer. 

Beberapa dari mereka yang menjual, 
kemudian ada yang kembali ke Plemahan. 
Mereka lalu mengontrak, atau kos. Uang 
yang mereka terima ternyata tidak dapat 
merealisasikan visi masa depan lebih baik 
yang mereka bayangkan.
Realita ini menunjukkan bahwa ternyata 
pembangunan tidak selalu hitam putih, 
tapi abu-abu. Mimpi untuk kondisi 
ekonomi lebih baik selalu menjadi 
garda depan pembangunan, lantas 
memudahkannya menghilangkan memori, 
semangat komunal dan kepedulian warga 
kota. 

Seberapa besar harga yang harus kita 
bayar untuk pembangunan? (YA)
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Studio Work Foto-foto lingkungan dan aktivitas 
warga Plemahan ditampilkan untuk 
menyampaikan dinamika kampung dan 
rasa kerasan warga untuk bertinggal lebih 
lama di kampungnya. 

01 02 Pilihan material tusuk gigi dan tusuk 
sate menggambarkan proses urban 
development yang seakan berasal dari 
atas dan turun ke bawah.
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Studio Work Harapan dan Realita

Shalim Tehupelasury
M. Alfian Fajar A

Respon
Karya Instalasi & Performatif
Pemasaran Contoh Unit Hunian

Media
Triplek
Kayu
Perabot Rumah Tangga
Brosur Cetak

Arus promosi tren properti yang begitu 
kuat membutakan masyarakat akan 
cara menghuni alternatif dalam kota. 
Masyarakat diyakinkan bahwa cara 
menghuni terbaik adalah dengan 
membeli dari sektor formal, menciptakan 
ketergantungan yang menghilangkan 
kesadaran akan potensi bahwa mereka 
dapat membangun hunian mereka sendiri. 

Pemerintah secara langsung 
mendukungnya dengan tidak pernah 
memperhitungkan potensi perumahan 
swadaya dalam kebijakan nasional, serta 
memberi banyak subsidi dan deregulasi 
untuk melancarkan perkembangan sektor 
properti.

Kehidupan komunal kampung juga tidak 
pernah dipromosikan sebagai mimpi 
masa depan oleh para developer. Begitu 
juga karakter fisiknya yang menyesuaikan 
kebutuhan penghuninya. Padahal efisiensi 
dan komunalitas ini bisa menjadi jawaban 
untuk menghuni lahan kota yang makin 
mahal dan sempit ini. Terutama untuk 

kalangan ekonomi yang tidak terlalu 
mumpuni.
 Eksploitasi lahan kota oleh pemerintah 
dan developer juga sudah sangat 
membahayakan. Hunian masyarakat 
semakin terpinggirkan, sementara 
investasi yang mereka beli dan bangun di 
pusat kota malah banyak yang cenderung 
kosong dan mangkrak. 

Minimal-is kemudian dapat menjadi 
alternatif hunian masa depan. Ia 
juga hadir sebagai resistan terhadap 
eksploitasi lahan berlebih. Minimal-is 
harus dipromosikan secara setara dengan 
produk sektor formal, dan didukung 
oleh pemerintah setempat. Unit minimal-
is akan didirikan secara organik oleh 
sekelompok komunitas di properti kosong 
yang banyak tersebar di pusat kota, 
dan telah dijaminkan oleh pemerintah 
setempat. 

Dengan Minimal-is, masyarakat akan 
merebut kembali lahan kota di masa 
depan. (YA)
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Studio Work Desain brosur mengacu pada gaya 
yang kerap digunakan oleh developer 
untuk menarik minat pembeli. Desain 
visual perangkat marketing tersebut 
menawarkan naratif, imaji, dan harapan 
dalam benak pembeli akan rumah dan 
lingkungannya yang ideal.

01 Dalam sesi pemaparan diskusi, Retno 
Hastijanti mengungkapkan bahwa selain 
sebagai kritik, desain dalam instalasi 
ini juga dapat diarahkan menjadi solusi 
hunian alternatif yang jika olah lebih jauh 
berpotensi dapat merumahkan warga 
kota yang belum mampu membeli hunian 
atau apartemen pada umumnya. 
Terlebih dengan penggunaan material 
dan proses pembangunan yang swadaya. 
Proses konstruksi yang singkat (kurang 
dari 1 hari) juga membuat unit ini fleksibel 
baik dalam penempatan maupun dalam 
kegunaan (improvisable).

02
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Studio Work Perupa membuat ulang unit-unit hunian 
yang mereka temui di pergudangan 
Ampel, yang mana secara estetika, 
hunian ini bertolak belakang dengan 
naratif hunian ideal yang diimpikan 
banyak orang.

03
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Studio Work Privasi Maya

Niti Anggrajati
Amal Buchori
Wheni Sukokarlinda

Respon
Karya Instalasi & Performatif
Mock-up Hunian Konseptual

Media
Kardus
Kertas
Perabot Rumah Tangga
Peranti Virtual Reality
Smartphone

Dalam lini masa perkembangan gaya 
hidup manusia, privasi pernah menjadi 
sebuah indikator kemapanan bagi 
penduduk yang mengalami mobilisasi 
sosial. Pada perkembangannya, privacy 
menjadi sebuah kebiasaan. Kebutuhan 
akan privasi itu sendiri bagi sebagian 
orang bertumbuh semakin besar, sampai 
yang mana saat ini disebut dengan 
individualisme.

Individualisme ini adalah fenomena 
yang memicu berkurangnya komunikasi 
dan interaksi antar warga kota. Sebuah 
sebab utama dari berkurangnya 
keterikatan antar warga dan hilangnya 
rasa kepemilikan atas sebuah lingkungan. 
Dalam topik antar generasi, karakter 

pemuda-pemuda dalam kota juga rentan 
terbentuk dengan privasi baik dari dalam 
rumah, maupun tempat aktivitas mereka. 
Teknologi penunjang komunikasipun 
menjadi pintu masuk kedalam kehidupan 
dan pekerjaan yang minim interaksi fisik. 
Sehingga ada indikasi bahwa di 
masa depan, generasi penerus akan 
membawa tendensi ini ke titik terjauhnya. 
Dimana dengan adanya teknologi yang 
mampu menghadirkan realita alternatif, 
kesadaran publik akan benar-benar 
tercerabut dari realita di sekitarnya. 
Yang mana akan berdampak secara 
langsung pada lansekap kota, seperti 
terlupakannya estetika bermukim akibat 
banyaknya waktu yang diluangkan untuk 
mempercantik realitas virtual mereka.

Karya Instalasi Extreme Privacy ini 
berusaha mengeksplorasi sejauh mana 
privasi itu akan tereksploitasi, dan citra 
apa yang akan nampak dari prediksi 
distopian tersebut. Dibuat sebagai 
respon kritis atas kecenderungan 
dominasi gaya hidup privat dan 
individualistis.

Di dalam proyek ini, pengunjung 
ditempatkan dalam sebuah box yang 
merepresentasikan ruang sempit dimana 
penduduk masa depan akan merasa 
cukup dengannya. Pengunjung kemudian 
dapat memakai perangkat VR, dimana ia 
dapat melihat pemandangan yang sesuai 
dengan selera mereka terlepas dari realita 
dimana ia berada. Diluar unit, pengunjung 

lain dapat memperhatikan simulasi 
tersebut, dan membayangkan suasana 
yang akan terbentuk di masa depan. (BP)

Prediksi heterotopian tentang tempat 
tinggal masa depan yang hanya 
memerlukan kubikel kompak, setelah 
segala keperluan interaksi sosial 
tertampung dalam Virtual Reality.
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Studio Work Mirip dengan fenomena pemuda-pemuda 
di Jepang yang bertinggal di warnet, 
instalasi ini membawa gaya hidup 
tersebut ke level yang lebih jauh. 
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Studio Work Kapsul Musafir

Faisal Rizaldi

Respon
Desain Konseptual

Media
Kolase Foto

Seiring bertambahnya tahun, biaya hidup 
di Surabaya jadi makin menyesakkan. 
Harga tanah dan rumah selalu meroket, 
sementara pendapatan yang saya 
peroleh tidak kunjung naik. Jika kondisi ini 
masih berlanjut hingga puluhan tahun ke 
depan, saya lalu ingin bertanya. Di kota 
masa depan, apakah kaum seperi saya 
masih butuh rumah?

Saya adalah pekerja lepas kelas 
menengah yang banyak menghabiskan 
waktu berpindah-pindah di dalam kota 
Surabaya. Kafe, restoran, warung kopi 
atau kos teman dapat menjadi tempat 
kerja sesuai kebutuhan. Terima kasih pada 
koneksi virtual. Saya tidak perlu alamat 
kantor, atau rumah untuk menyediakan 
tempat surat menyurat. Alamat rumah 
saat ini hanya penong untuk legalitas. 
Selebihnya, ia hanya menjadi tempat 
tidur, dan makan seperlunya. Seperti 

mayoritas pekerja seumuran, saya juga 
belum memiliki rumah sendiri. Yang 
dapat saya jangkau, jika memaksakan diri 
dengan gaji saat ini, hanya hunian yang 
berada jauh di pinggir kota. Mungkin saya 
akan menghemat di biaya cicilan rumah, 
tapi saya harus siap menghabiskan 
waktu dan biaya untuk komuter setiap 
harinya. Padahal di tengah kota, banyak 
hunian yang masih kosong. Mereka tidak 
menunggu untuk dibeli. Sang pemilik 
memang tidak melihatnya sebagai tempat 
tinggal, tapi alat investasi. Masih juga 
banyak tanah kosong, gedung mangkrak 
yang (entah kenapa) tidak dialihfungsikan 
untuk jadi hunian kaum saya.

Jika ini terus terjadi, lantas apa yang bisa 
pemerintah masa depan lakukan?

Semakin mekarnya jumlah pekerja di 
bidang jasa, berarti semakin banyak 
jumlah kaum nomaden yang akan datang 
di masa depan. Kami sadar, kami tidak 
butuh banyak. Kami dapat kerja di mana 
saja. Kami juga bisa bertemu teman dan 
klien di mana saja. Kami hanya berharap 
agar hidup kami lebih efisien. Supaya 
alat untuk kebutuhan dasar kami (mandi, 
makan, kerja) dapat kami bawa setiap 
harinya. Supaya mobilitas kami difasilitasi. 
Dan juga, agar tempat beristirahat dekat 
dengan area tempat kami bekerja.

Pemerintah dapat memanfaatkan 
data, koneksi virtual, daya wirausaha 
masyarakat dan ruang-ruang potensial 
di tengah kota untuk mewujudkan 
kemungkinan tersebut. Mereka akan 
memproduksi rumah kapsul untuk 
kemudian dapat disebar dan disewakan 
ke kaum nomaden. Kamar mandi, dapur 

dan ruang makan akan menjadi fasilitas 
komunal yang disediakan oleh masing-
masing pemilik properti.

Dengan ini, para pengembara di masa 
depan mungkin tidak lagi butuh rumah 
untuk diri mereka sendiri (YA)



40 41

Studio Work Desain konseptual ini berangkat dari 
sudut pandang subyektif seorang 
pemuda tentang bagaimana sebaiknya 
beraktivitas dan bertinggal di tengah 
kota.
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Ucapan Terima Kasih06

Hasil karya dalam workshop ini dapat 
dipahami sebagai platform untuk 
berdialog bagi berbagai individu maupun 
organisasi. Proposal yang diajukan oleh
masing-masing peserta pada dasarnya 
adalah praktik untuk menyalurkan 
informasi mengenai isu-isu hunian dalam
pertumbuhan kota yang masif ini.

Kami sangat berterima kasih kepada 
seluruh peserta, dan mentor atas 
upayanya yang proaktif dan kreatif dalam
eksperimen dan kajian mengenai kota 
ini. Kemudian tidak dapat dipungkiri pula 
acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa
adanya bantuan dari sponsor, volunteer, 
dan warga-warga kampung yang 
telah mendukung dengan segala 
kemampuannya. Besar harapan kami 
untuk dapat bekerja sama kembali di lain
kesempatan.

Kami juga berterima kasih kepada Prof. 
Johan Silas, Andi Mappajaya, Retno 
Hastijanti, MADcahyo, dan Kenta Kishi 
atas ilmu dan contoh-contoh praktis 
maupun ideologis yang menjadi inspirasi 
atas kegiatan ini.
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