
  
1 

 
  

 



  
2 

 
  

SAYEMBARA GAGASAN TAHAP I  

PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL 

Di Kawasan GALERI NASIONAL INDONESIA  

JAKARTA  

 

 

 

Membangun Keindonesian Melalui Budaya 
Sebuah gugatan strategi kebudayaan Nasional atas Ruang Demokrasi berekpresi dan 

berapresiasi 

 

Permasalahan terkait isu-isu strategis kedudukan Pusat Kebudayaan  didalam suatu 

negara. 

Selama ini kita sering mendengar jargon jargon mengenai melestarikan kebudayaan baik 

yang digaungkan oleh pemerintah ataupun pemangku kepentingan lainnya. Sekilas tidak ada 

yang aneh dengan jargon tersebut. Sebut saja berbagai upaya pemerintah daerah untuk 

membangun kembali identitas kelokalan setempat dengan mewajibkan para anak buahnya 

memakai pakaian daerah masing masing pada hari tertentu atau pagelaran budaya sepert i kirab 

atau festival yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Apakah semua ini cukup untuk 

mendefinisikan kata melestarikan budaya...? 

Penulis rasa jawabannya adalah TIDAK....! apa yang disebutkan diatas boleh jadi 

berkontribusi dalam upaya re-member-ing atas budaya yang kita miliki tetapi itu amatlah 

dangkal karena hanya berkutat pada atribut yang sifatnya tempelan belaka tanpa menyentuh 

hakekat kebudayaan itu sendiri.  selama ini kebudayaan kerapkali direduksi maknanya hanya 

sebagai produk atau artefak belaka. Hal yang sama pernah terjadi ketika masa Soekarno 

membangun berbagai proyek mercusuarnya seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, 

Hotel Indonesia untuk membangun harga diri suatu bangsa yang telah terlalu lama berkubang 

dalam lembah penjajahan. Bisa ada 2 kemungkinan, disatu sisi bisa membangun kebanggaan 

bangsa, disisi lain bisa juga menjadi sebuah menara gading di tengah carut marutnya kondisi 

masyarakat. 

 



  
3 

 
  

 

Apakah kebudayaan itu?  

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan 

dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal 

dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah 

tanah atau bertani.  Jika dibandingkan dengan terjemahan arti kata budaya dengan kultur dalam 

bahasa Inggris, kata budaya jauh lebih holistik. Budaya dalam pengertian yang luas adalah 

pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang difikir, dirasa dan direnung diamalkan dalam 

bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. 

Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari 

sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban.Melalui budayalah manusia 

menjadi manusia yang seutuhnya. 

Apa saja kebudayaan itu? 

Bila ditilik secara lebih mendalam, kebudayaan bisa dilihat menjadi 2 sisi yakni 

kebudayaan yang berkembang dari bawah dan berkembang dari atas. Kebudayaan yang 

berkembang dari rakyat yakni kebudayaan dari Kebudayaan rakyat (grass root) seperti di sunda : 

baraya vs kebudaayaan atas.  

Van Peursen dalam bukunya Strategi Kebudayaan membagi beberapa tahap yang 

menjelaskan kebudayaan seseorang. Tahap tersebut bukan merupakan tingkatan, melainkan 

mengenai pandangan kebudayaan. Terdapat 3 tahap yaitu: tahap mitis, tahap ontologis, dan tahap 

fungsional. Dalam menjalankan tahap tersebut, khususnya pada tahap ketiga yaitu fungsional, 

diperlukan strategi-strategi agar kebudayaan yang sedang dijalankan atau kebudayaan ke depan 

bisa berjalan dengan matang. Strategi kebudayaan inilah yang menurut Van perlu diperhatikan 

untuk mencermati ketegangan antara sikap terbuka (transendensi) dengan sikap tertutup 

(imanensi) dalam hubungan antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan disekitarnya yang saling 

mempengaruhi. 

Pada tahap fungsi muncul 2 buah pergeseran yakni Pertama, kebudayaan diartikan 

sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang.  Budaya itu harus 

dihidupi bukan sekedar simbolis belaka dalam suatu seremonialisme tanpa makna. Pergeseran 

kedua juga terjadi dalam konsep kebudayaan yang dipandang sebagai sesuatu yang lebih 

dinamis, bukan lagi kaku dan statis. Kebudayaan, kita pandang sebagai kata kerja, bukan kata 

benda lagi. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya bisa dilihat sebagai 2 yakni 

sebagai kata kerja sekaligus kata benda. Budaya sebagai kata benda bisa dimaknai sebagai 

artefak/produk. Sedangkan budaya sebagai kata kerja bisa dimaknai sebagai proses. Kadang 



  
4 

 
  

suatu kebudayaan bisa jadi tidak berkembang bahkan mati karena cenderung dibekukan suatu 

tradisi yang kaku dan bahkan dikultuskan. Hal ini terjadi karena kebudayaan kehilangan rohnya 

yakni dinamika  mengikuti konteks perkembangan zaman dan dihidupi. Budaya yang beku tidak 

bisa lagi disebut budaya karena dia sudah kehilangan daya ciptanya sehingga cukuplah menjadi 

salah satu artefak di suatu museum untuk sekedar nostalgia masa lalu. 

Disisi lain, budaya bisa dimaknai sebagai Setting kata kerja, terkait dinamika yang ada 

sehingga memungkinkan selalu berkembang mengikuti zaman. Bila kita menilik kembali sejarah, 

dinamika budaya ini bisa memperlihatkan arah budaya yang mampu merangkum makna 

keindonesiaan sejati. 

Mulai dari pada masa pra sejarah hingga muncul kerajaan-kerajaan Hindu Budha yang 

pernah berdiri di nusantara kemudian pernah dipersatukan dibawah pangkuan Majapahit dan 

Sriwijaya dalam hegemoninya. Kemudian muncul peradaban Islam dengan kemunculan kerajaan 

Demak, Mataram, Banten, Ternate, Melayu dll. Dilanjutkan pada Masa Kolonialisme oleh 

Portugis, Inggris, Belanda. Gerakan Politik Etis yang memantikan gerakan nasionalisme para 

pelajar yang awalnya berjuang sendiri-sendiri berdasarkan suku bangsa menjadi bersatu dalam 

konteks sumpah pemuda. Persatuan tersebut semakin terasah pada masa Penjajahan Jepang dan 

memuncak pada diploklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.   

Apa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda seperti berbahasa satu berbahasa Indonesia 

sudah tercapai, begitu pula dengan bertanah air satu tanah air Indonesia sudah tercapai ketika 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, untuk berbangsa satu , berbangsa Indonesia, tidak 

bisa serta merta hanya dicapai dengan kemerdekaan itu sendiri. Indonesia dengan keberagaman 

bangsa, budaya, agama perlu proses yang selalu diperbarui untuk memaknai keindonesiaanya. 

Dengan hal ini keindonesiaan tidak lagi sekedar ikatan imajiner belaka tetapi terus menerus 

dihidupi dan dimaknai.   
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Analisa perkotaan terkait Lokasi PPKN dalam kedudukannya berada di kawasan Pusat 

Pemerintahan Ibukota Negara Indonesia.  

 

 

Jakarta sebagai kota bandar internasional yang sudah terkenal dari zaman dahulu 

merupakan simpul pertemuan berbagai bangsa, bahasa , agama  dari seluruh penjuru  indonesia 

bahkan di dunia.  

Belajar dari sejarah, Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sadar kenyataan ini. De ngan 

menganut strategi “Devide et Impera” suku-suku bangsa yang tumbuh dan berkembang ini 

dipisah-pisahkan agar tercipta fragmen-fragmen kota berdasarkan etnis secara horizontal dan 

sosial politik secara vertikal. Hal ini juga berakibat secara spasial kotaJakarta dengan 

kemunculan beragam berbagai komunitas yang menempati suatu tempat seperti di kampung tugu 

( portugis), pencinan, betawi, kampung jawa arab bali melayu, ambon. Di setiap tempat inilah 

masing masing budaya asal berkembang sesuai komunitasnya serta secara alami berakulturasi 

menghasilkan budaya baru melalui interaksi seperti musik gambang kromong, kroncong dari sisi 

kesenian. Dari sinilah, berkembang jakarta sebagai miniatur sekaligus Jakarta sebagai etalase 

indonesia  dimana budaya betawi sebagai tuan rumahnya.  

Dari fakta di atas, nampak adanya kaitan amat erat antara komunitas  dan tempat. 

Hubungan ini bersifat interaktif dan saling mempengaruhi membentuk suatu kebudayaan yang 

amat dinamis. tempat menjadi potensi untuk mengeksrepsikan gagasan komunitas yang  

sehingga terus berkembang secara evolutif. Contoh  amat jelas pada  kebudayaan jawa yang 

terbentuk selama ribuan tahun yang tumbuh berkembang di mana konteks tempatnya menjadi 

simbol antara mikrokosmos yang direpresentasikan oleh manusia berdialog  dalam harmoni 

dengan unsur makrokosmos yakni alam semesta yang menjadi wadahnya hingga menghasilkan 

karya yang adigang, adigung dan  adigung, yang luhur merupakan kearifan lokal dan pengaruhi 

pola pikir masayarakat hingga sekarang.  

Pada masa modern ini, jakarta terus berkembang menjadi aglomerasi pluralitas 

masyarakat dari masyarat tradisonal yang diwakili oleh kampung kota sampai dengan 

masyarakat urban kontemporer .Selain itu jakarta sebagai pusat negara, dimana banyak kedutaan 

besar berkantor di kota ini memiliki pusat pusat kebudayaann asing untuk introduksi kebudayaan 

masing-masing. Selain itu juga ada bermacam-macam ruang berekpresi yang muncul atas 

inisiatif  masyarakat berupa galeri swasta, komunitas seni indie, pameran ,butik , institusi 

pendidikan, balai lelang, bentara budaya, diskusi dengan pemprakarsa toko buku ditengah 

himpitan hiruk pikuk kota turut menambah semarak perkembangan peradaban serta kebudayaan 

suatu kota tetapi sayangnya masih berjalan sendiri sendiri.   
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 Indonesia kini terus menata dirinya untuk menjadi suatu bangsa yang besar dalam 

peradaban. Namun gejala yang nampak saat ini, pembangunan hanya menekankan pada sisi 

pembangunan fisik dan ekonomi belaka. Justru sisi karakter bangunan yang berpondasikan 

kebudayaan ditinggalkan dan hanya diekploitasi dari sisi komoditas pariwisatanya saja.  

Padahal kalau kita mau jeli ada beragam kearifan lokal yang amat kaya. Budaya asli yang 

berkembang di Nusantara  tumbuh dan berkembang di masyarakat telah teruji selama berabad-

abad  dan mampu mengharmonisasikan dirinya dengan lingkungannya. Konsep “green lifestyle” 

yang kini menggaung di seluruh dunia, sebetulnya sudah diterapkan secara baik sejak zaman 

dahulu oleh para leluhur kita. Disisi lain, sedikit demi sedikit kearifan dan kekayaan ini mulai 

luntur tergerus arus modernisme karena dianggap ketinggalan zaman. Akankah perkembangan 

Indonesia saat ini yang kita bangga banggakan merupakan sebuah kemunduran peradaban jika 

melihat kondisi sekarang dimana alam dicabik cabik oleh keserahkahan  dan ikatan sosial 

dimana kekeluargaan dan silaturahmi digantikan oleh kepentingan pragmatis belaka tanpa 

makna. Kalau itu yang terjadi, sudah sepatutnya kita malu pada diri sendiri.. 
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Sayangnya, belum semua kekayaan itu dapat dipelajari dan diaplikasikan dalam dunia 

Indonesia kekinian karena belum tergali dan terdokumentasi secara optimal. Hal ini menjadi 

sebuah tantangan bagi generasi Indonesia sebab sebenarnya kita masih belum tahu banyak 

tentang kekayaan nusantara yang sebenarnya. Kebudayaan lokal bukan lagi sekedar benda usang 

yang tak mampu berkata-kata tetapi tetap menjadi kekayaan adiluhung bangsa jika kita mampu 

menyingkap tabir rahasianya dan mengembangkannya sesuai perkembangan peradaban.  

Haruslah kita sadari dan mulai berefleksi bahwa kini, “penjajahan” bukan lagi bersifat 

fisik seperti imperalisme dan kolonialisme tetapi penjajahan dari sisi ekonomi dan kebudayaan. 

Hal ini ditunjang dengan begitu derasnya arus informasi dengan kemudahan teknologi.  jika 

dikaitkan  kebudayaan bisa menjadi benteng yang amat solid untuk mempertahankan dan 

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jauh lebih kuat dari skedar sisi 

pertahanan militer. Disinilah pentingnya menekankan proses mengindonesia dari sisi kebudayaan 

menjadi penting dalam STRATEGI KEBUDAYAAN NASIONAL dalam bingkai menjaga 

keutuhan NKRI. 

Fenomena kini nampak bahwa tidakadanya strategi kebudayaan yang integral. Tragisnya, 

pertumbuhan budaya ini bukan justru pada ruang publik kota yang disediakan. Semua kantung 

kantung komunitas berkembang sendiri sendiri  secara alami pada ruang yang terbatas. Bahkan 

beberapa diantaranya itupun dalam kondisi kembang kempis terhempas ketidakpedulian warga 

ibukota dan pemangku kepentingan terkait.  

Idealnya negara sebagai pengayom masyarakat mampu memberi ruang demokrasi yang 

memungkinkan budaya itu berkembang terus dengan berbagai macam ekspresi masyarakat 

jakarta yang plural. Wadah dan ruang ruang ekspresi dan apresiasi kebudayaan ini haruslah 

mampu megedukasi dan menginpirasi. Disinilah proses MENGINDONESIA terjadi untuk 

kemunculan kebudayaan nasional. Jakarta sebagai sebuah tempat yang kaya komunitas, pusat 
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pemerintahan memiliki titik titik untuk kembangkan gagasan konseptual. Perlu strategi 

kebudayaan nasional dimana PPKN menjadi garda terdepan untuk mengelolanya 

zaman reformasi kini selain memberi kebebasan pers, berpolitikdan berpendapat 

seharusnya juga memberi peluang untuk mendefinisikan kembali keindonesiaan melalui  ruang 

kebebasan publik untuk berbudaya.Namun, sayangnya masih hanya sebatas wacana belum 

sampai tahap aksi yang direpresentasikan oleh ruang demokratis dimana ekpresi dan apresiasi 

menjadi nyata untuk menata dan membangun kesadaran keindonesiaan yang hakiki 

 

 

analisa keterhubungan antara tapak dengan titik-titik strategis :Perpustakaan Nasional & 

Museum Nasional dalam rangkamewujudkan Kawasan Kebudayaan.  

 

 
 

Lokasi tapak yang berada di kawasan  silang monas amatlah strategis dan representatif karena: 

1. Letaknya adalah kira-kira di jantung Ibu Kota 

2. Jakarta adalah Ibu Kota republik Indonesia dan tempat dimana Kemerdekaan Bangsa 

Indonesia diproklamirkan.  

3. Luasnya yang cukup ideal.  

4. Dikelilingi oleh gedung-gedung pemerintah.  

5. Mempunyai nilai sejarah setelah (Peristiwa tangga 17 Agustus 1945) Kemerdekaan Bangsa 

Indonesia diproklamirkan 
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Terdapat beberapa simpul simpul kebudayaan dan pusat indonesia dikawasan seperti  

 lembaga pemerintahan 

istana merdeka, mahkamah konstitusi,kantor kementerian, mahkamah agung,kantor 

sekretaris negara, Lemhanas, Kantor Pemda DKI Jakarta 

 kebudayaan 

museum nasional, monumen nasional, RRI,perpustakaan nasional, Gedung Pramuka, 

Gedung Kesenian Jakarta 

  tempat ibadat 

masjid Istiqlal, gereja Katedral, gereja Imanuel 

 Simpul transportasi 

Stasiun gambir, harmoni sentral (transjakarta) 

 Pusat Perkantoran dan Niaga 

Bank Indonesia, Indosat, Pertamina, area CBD sudirman  

 



  
10 

 
  

Monas menjadi elemen yang penting pada kawasan ini. Kesan monumental terlihat dari 

Tugunya yang memiliki ketinggian lebih dibandingkan bangunan sekitarnya menjadikan point of 

interest pada kawasan tersebut. Kemudian penampakan bangunan dikaitkan dengan makna 

simbolis dan fisiologis. Karena berdasarkan tujuan dibangunnya Monumen Nasional, yaitu untuk 

memperingati dan mengabadikan proklamasi kemerdekaan RI, serta mencerminkan jiwa 

perjuangan Bangsa Indonesia, maka arsitektur Tugu Nasional dan dimensinya penuh 

mengandung lambang khas budaya bangsa Indonesia ekspresi monumental ditampilkan lewat 

bentuk bangunan maupun penataan tapak. Sayangnya ekpresi ruang yang tercipta malah 

berkesan yang angkuh, kaku dan dingin karena terkait formalitas yang ingin ditampilkan.  

Kalaupun ada kegiatan masyarakat, ruang ini hanya dimanfaatkan sebagai ruang olah 

raga ataupun sekedar rekreasi. 

Jika ditilik dari rencana strategi kebudayaan nasional, dapat diajukan beberapa pertanyaan kritis:  

Apa makna sebauh monumen nasional? 

Apakah sekedar tempat demonstrasi, olah raga atau RTH belaka? 

Apakah monas hanya sekedar lingga yoni? 

Apakah sekdera peringatan perjuangan yang diwakili diorama atau patung patung? 

Apakah berpeluang menjadi simbol peradaban indonesia? 

 

Umumnya monumen di indonesia berupa monumen yang bercirikan semangat perjuang, 

heroisme pada masa perjuangan pada masa kemerdekaan dulu.Upaya mengingat perjuangan 

pada masa lalu tidaklah salah, tetapi jika kota dijejali dengan berbagai icon yang bercirikan 

tersebut, kota kadang menjadi terkesan keras dan penuh ancaman. Sudah saatnya kota menjadi 

tuan rumah yang ramah dan mampu  merepresentasikan nilai-nilai kebudayaan dimana 

peradaban berkembang didalamnya. Lalu,  pertanyaannya dimana ruang bersama bersua 

merayakan pluralitas dari indonesia dan jakarta.  

 

Monas sebetulnya berpeluang untuk hal ini. Dengan memberi identitas baru pada monas 

yakni menjadi pusat peradaban indonesia ruang ini menjadi ruang yang amat dinamis. Kawasan 

monas menjadi ruang bagi rakyat bisa merayakan dan mengekpresikan kegiatan budaya publik 

dan memungkinkan terjadi interaksi antar komunitas itu sendiri. Ekpresi yang tercipta tidak 

hanya terbatas pada seni rupa, pertunjukan dan sastra seiring dengan fokus PPKN saja tetapi 

ketiganya menjadi entry point untuk menjelajahi kebudayaan Indonesia yang lain  

Dalam kaitannya dengan strategi kebudayaan, peran PPKN bisa disinergikan dengan 

elemen kawasan terkait khususnya RTH monas. Pengembangan kebudayaan lebih pada lembaga 

PPKN dikawasan galeri nasional dimana ruang ini menjadi ruang untuk membangun wacana dan 

gagasan untuk strategi nasional dikembangkan. Disisi lain, ruang wacana ini membutuhkan 

ruang komplementer yakni ruang aktivitas berkebudayaan yang real dimana rakyat bisa 

berekpresi dan berapresiasi. Di ruang inilah wacana kebudayaan  terjawantahkan dalam wujud 
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yang real. Ruang monas menjadi ruang “experiment” dan “experience” tentang kebudayaan 

nasional yang aktif. Cara mencapai hal ini dengan memanfaatkan RTH monas menjadi node 

kebudayaan  berupa taman tematik temporer terkait simpul terkait dikawasan ini. Seperti RTH 

monas: 

depan perpustakaan nasional taman edukasi &sains 

depan galeri nasional  galeri out door 

depan istana merdekataman mimbar bebas 

depan istiqlal taman toleransi dan dialog keberagamaan 

Keterbukaan pada ruang publik ini bisa menjadi antitesis dari lingkungan sekitarnya yang 

didominasi perkantoran yang tertutup dan eksklusif. Didukung oleh hub transportasi yakni 

stasiun gambir dan halte sentral transjakarta di harmoni, kawasan ini menjadi amat mudah 

dijangkau dari seluruh penjuru ibukota 

Diharapkan RTH monas menjadi prototipe bagi semua ruang publik dimasa mendatang 

menjadi ruang budaya meskipun hanya temporer. Dari ruang publik itulah, peradaban muncul 

dari rakyat dengan berbagai ekpresi yang amat dinamis. 

analisa terhadap rencana perluasan tapak di Kawasan Galeri Nasional yang memiliki 

potensi untuk penataan di lingkungan sekitar tapak.  

Optimalkan fungsi sungai. Ekspansi pengembangan yang paling bagus mengarah pada 

realitas yang dihadapi indonesia sekarang yakni sungai dan kampung kumuh. Untuk buka 

perpektif budayawan untuk memperkaya distribusi speasial dan realitas. Merepresentasikan 

kualitas situasi fisik suatu tempat yang merupakan bagian dari budayan. Bandingkan dulu sungai 

menjadi pusat kehidupan dan bagian dari peradaban kini sekedar riol kota. Selama permasalahan 

ruang sungai dan permukiman kumuh belum teratasi, berarti kemajuan kebudayaan yang kita 

capai belumlah sempurna karena itulah kondisi riil yang tengah dihadapi masyarakat. 
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