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‘That nation states, at least in the developed world, had economic, political and cultural coherence – 

that they were self-contained societies, has begun to seem less sure….the easy equivalence of state 

and society seems increasingly redundant.’  

(McCrone 1992:2, dalam Curtberth, 2006) 

Perkembangan dunia masa kini, tak dapat dipungkiri, terus melaju dan berkembang, entah 

menuju ke arah mana. Perubahan yang sangat drastis memungkinan manusia menghadapi 

kebimbangan yang amat sangat dikarenakan ketimpangan yang semakin meruncing, atau 

ketidakseimbangan yang semakin tak menemukan penengahnya. Dalam kutipan diatas, negara maju, 

justru mulai tidak yakin, dengan kesetaraan negara dan masyarakat yang dinaunginya. Bagi negara-

negara yang baru melangkah dan beranjak dari negara berkembang, seperti Indonesia, peluang jumlah 

kelas menengah yang tinggi membuatnya (semoga) tidak terjebak dengan fenomena ‘masyarakat 

transisi – prismatik’ yang gagap naik, namun tidak dapat mundur kembali. 

Kota-kota besar di Indonesia pun kini mulai berlomba membentuk identitasnya, entah 

mempertahankan diri sebagai daerah istimewa, mengusung konsep green city, maupun creative city. 

Kota Bandung pun mendeklarasikan diri pada pilihan terkahir, yakni Bandung Emerging Creative 

City. Berbagai inovasi dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dan keseriusan upaya pembangunan 

mewujudkan visi tersebut. Mau tidak mau, arsitektur, sebagai produk pembangunan, sekaligus potret 

perekembangan budaya masyarakat yang ditampilkan (entah berbasis industri atau kejujuran) 

memiliki andil besar dalam pembentukan Kota Kreatif ini. Salah satu kontribusi sisi ‘kreatif’ 

arsitektur paling nyata sejauh ini untuk Kota Bandung adalah hadirnya taman-taman tematik pada 

ruang publik kota yang menumbuhkan “sense of placemaking” bagi masyarakat kota di dalamnya.  

Konsep taman tematik ini, tidak hanya sekedar mendesain taman kota menjadi lebih estetis, 

akan tetapi, tema-tema yang diusung, selain disesuaikan dengan ramainya kultur urban yang mulai 

menjamur dan perlu diwadahi dan dipertemukan, juga disadari atau tidak, mengutamakan konsep 

‘repurposing’ dari lahan yang ada, yang selama ini barangkali kurang dapat dikembangkan (lahan 

pasif). Sebelumnya, di tengah masyarakat seringkali telah digaungkan mengenai konsep lainnya juga 

yang diusung oleh pemerintahan baru, yakni menaikkan level Happiness Index warga kota. 

Pemerintahan baru ingin pembangunan yang terjadi mampu meningkatkan Happiness Index sehingga 

keterlibatan warga dalam pembangunan dapat lebih tinggi, lebih memiliki kotanya sendiri. 

"Untuk mengukur kemajuan (sebuah kota) itu, ada dari ekonomi, tapi ada yang dari kebahagiaan. 

Bisa saja dia hidup sederhana, tapi hidupnya happy lahir batin. Nah, bisa atau tidak kita 

menguantifikasi hal yang abstrak itu menjadi sebuah hal yang eksak. Program indeks kebahagiaan 

ini masih judul, masih nama. Studinya masih dipelajari untuk mengukur sebelumnya berapa 

sesudahnya berapa dalam kurun waktu sekian tahun. Tapi, sambil studi, kita jalan terus dengan 



teori sendiri. Ini belum pernah ada dan akan menjadi sebuah inovasi. Tidak harus mahal, murah 

meriah, seperti bikin taman dan lain-lain," – Ridwan Kamil, Walikota Bandung, dimuat dalam 

Kompas edisi Senin (12/5/2014). 

Berdasarkan penelitian sederhana yang telah dilakukan oleh penulis (dalam tugas kelompok), 

kemampuan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui proyek-

proyek pembangunan taman tematik memang memberikan hasil. Masayarakat mendapatkan kepuasan 

tersendiri dikarenakan pembangunan taman-taman tersebut. Motivasi yang tinggi, sharing ide dari 

Pemerintah, dalam hal ini Walikota Bandung, untuk mewujudkan Bandung yang Juara, disambut 

sangat baik oleh masyarakat dan didukung. Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan, setelah bahagia 

lalu bagaimana?  

Apabila menilik perbincangan mengenai Placemaking dan Public Space, kita dapat merujuk 

pada kesepakatan UN-Habitat dan Project for Public Spaces (PPS) sejak tahun 2011, yang telah 

melakukan kontrak 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kesadaran internasional akan pentingnya 

ruang publik di kota-kota, untuk mendorong pertukaran ide, untuk mendidik generasi baru perencana, 

desainer, aktivis masyarakat dan pemimpin sipil lainnya tentang ruang publik melalui "Metodologi 

Placemaking". Hal ini dilakukan untuk memajukan pembangunan kota-kota di mana orang-orang dari 

semua kelompok pendapatan, kelas sosial dan usia dapat hidup dengan aman, bahagia dan keamanan 

ekonomi dan untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius melalui 10 langkah diantaranya: [1] Improve 

Streets as Public Spaces, yakni meningkatkan peran jalan sebagai ruang publik; [2] Create Squares 

and Parks as Multi-Use Destinations, yakni menjadikan taman dan alun-alun sebagai destinasi utama 

dan multiguna; [3] Build Local Economies Through Markets, yakni membangun ekonomi lokal 

sebagai tonggak pasar; [4] Design Buildings to Support Places, yakni mendesain bangunan untuk 

menghadirkan suasana tempat, bukan hanya sekedar tampilan luar estetis saja; [5] Link a Public 

Health Agenda to a Public Space Agenda, yakni menghubungkan agenda-agenda pembangunan ruang 

publik dengan kesehatan publik; [6] Reinvent Community Planning, yakni melaksanakan 

pembangunan berbasis perencanaan komunitas, dimana masyarakat dari latar belakang sejarawan, 

masyaarakt lokal juga menjadi pengarah pembangunan; [7] Power of 10, yakni menggerakkan 

masyarakat dengan menawarkan berbagai variasi list to do terhadap lingkungannya, mengidentifikasi 

10 tempat dengan 10 kemungkinan pengembangan;  [8] Create a Comprehensive Public Space 

Agenda, yakni menerapkan strategi top-down dan bottom-up secara berimbang dalam 

mengembangkan, meningkatkan dan mengelola ruang publik kota;  [9] Lighter, Quicker, Cheaper: 

Start Small, Experiment, yakni menggunakan pula mindset perubahan dari hal kecil juga perlu untuk 

dilakukan, tidak selalu dari proyek-proyek besar secara tiba-tiba; [10] Restructure Government to 

Support Public Spaces, yakni menerapkan slogan “Anda membutuhkan pemimpin lokal, pendanaan 

dan sumber daya lainnya dalam rangka menciptakan ruang publik yang sukses”, yang berarti 

keterlibatan berbagai pihak benar-benar dikuatkan (Porada, 2013).  



Berdasarkan penjelasn diatas, dapat diketahui bahwa terdapat upaya yang lebih serius dari 

sekedar meningkatkan indeks kebahagiaan masayarakt dalam proyek repurposing dan placemaking 

ruang publik kota. Terdapat banya inovasi yang harus dijalankan secara simultan dan berkelanjutan 

untuk menghasilkan ruang publik yang benar-benar sukses.  

Sebagai contoh lain, kota-kota lain yang juga mendeklarasikan diri sebagai Creative City, 

mereka mulai menggerakkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut serta. Seperti Kanada dan 

Berlin, dalam kutipan website yang sempat diambil penulis, berbagai sub bahasan website 

menunjukkan tingkat keseriusan perbaikan dan perubahan yang diusung. Selain itu, di Kota New 

York juga, terdapat pelibatan universitas untuk turut berkontribusi dalam riset-riset mengenai 

repurposing dalam kota. Hal ini merupakan upaya yang penting untuk mewujudkan secara bersama 

kota yang lebih baik.  
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