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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Jalan raya selalu menjadi cermin dari kehidupan penggunanya, baik 

bagi mereka yang menggunakannya sebagai jalur transportasi maupun yang 

menggunakannya sebagai pemicu aktivitas di sekitarnya. Jalan raya 

menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat: keamanan, 

ekonomi, politik, sosial budaya, agama/kepercayaan, dsb. Jalan raya bahkan 

dapat menggambarkan sisi terdalam dari suatu masyarakat: ideologi, filosofi, 

dsb. 

Dalam sejarahnya berbagai proyek perancangan kota selalu 

menyertakan jalan raya sebagai elemen perancangannya: Avenue Champ-

Elysees pada proyek Haussman di Paris, poros Sudirman-Thamrin pada 

proyek Soekarno di Jakarta, Interstate-10 pada proyek Robert Moses di New 

York, dsb. Terlepas dari fungsi dari sebuah jalan raya, selalu ada yang ingin 

disampaikan oleh perancang dan tersampaikan oleh pihak selaln perancang 

melalui jalan raya. 

Pasca Orde Baru keadaan sosial warga kota di Indonesia diidentifikasi 

dengan adanya “kelonggaran di Pusat”i, ditandai dengan berubahnya relasi 

antara warga dengan pemerintah (pusat). Relasi yang sebelumnya bersifat 

kepatuhan dan menjurus pada ketakutan berubah menjadi lebih cair. 

Semangat kebebasan dan kesetaraan antar warga negara menjadi semangat 

yang berkembang pada masa tersebut (masa ini). 

 

1.2 Masalah dan Batasannya 
Makalah ini mencoba melihat bagaimana jalan raya menjadi cermin dari 

semangat kebebasan dan kesetaraan pada masyarakat perkotaan tersebut. 

Jalan raya yang ditelaah adalah Jl. Margonda Raya, Depok, dan masyarakat 

yang dimaksud secara khusus adalah warga Depok pengguna Jl. Margonda 

Raya, dan secara umum adalah warga Depok keseluruhan. 
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1.3 Tujuan Penulisan 
Makalah ini ditujukan untuk menampilkan semangat kebebasan dan 

kesetaraan yang ada di masyarakat Depok yang tergambarkan di Jl. 

Margonda Raya. Makalah ini tidak menjustifikasi hal yang terlihat sebagai 

benar/salah atau baik/buruk melainkan bertujuan untuk menampilkan sesuatu 

sebagaimana adanya. 

Makalah ini tidak bermaksud untuk membandingkan Jl. Margonda Raya 

pada masa dan pasca masa Orde Baru. Penggunaan istilah ‘pasca Orde 

Baru’ hanya untuk menunjukkan masa dimana ‘semangat kebebasan dan 

kesetaraan’ sebagai bahasan dalam makalah ini sedang menjadi hal yang 

aktual. 

 

1.4 Metode Penulisan 
Makalah ini disusun melalui kajian pustaka dan pengamatan langsung. 

Pengamatan langsung dilakukan pada pukul 17.30 – 18.30, pada saat Jl. 

Margonda Raya sedang dipenuhi berbagai orang dengan beragam kegiatan 

dan kepentingan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 
 

Ruang publik adalah sebuah ruang fisik yang aktif mengontrol dan 

membentuk kesadaran masyarakat.ii Sebaliknya, kesadaran masyarakat juga 

membentuk ruang publik tersebut. Kesadaran masyarakat tersebut sering 

disebut dengan ‘memori kolektif’. 

Memori kolektif dibentuk oleh berbagai macam aspek kehidupan 

masyarakat, mulai dari yang sangat dasar seperti filosofi, kepercayaan, 

ideologi, dsb, hingga yang terlihat sehari-hari seperti hukum, politik, sosial 

budaya, ekonomi, dsb. 

‘Semangat’ adalah kata yang penulis gunakan untuk hal yang lebih 

fleksibel dan kurang kaku (less rigid) dari ideologi dan prinsip. Ia dapat 

membentuk hukum, sistem sosial budaya, sistem ekonomi, dsb. Sebaliknya, 

hal-hal tersebut pun dapat membentuk semangat. Semangat, sebagai bagian 

dari alam bawah sadar masyarakat, menjadi sebuah ‘kuasa’ yang 

mempengaruhi pembentukan ruang publik, dan sebaliknya. Semangat 

tergambar dalam fisik ruang publik dan memori kolektif akan ruang publik 

tersebut.  

Pemaknaan terhadap ruang publik adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan wacana pengingatan, pengabaian, dan pelupaan.iii Dalam aspek 

politik, ketiga wacana ini sering digunakan secara terencana dalam rangka 

membentuk memori kolektif tertentu, sebagian besar dalam rangka 

melegitimasi ataupun mendeligitimasi rezim tertentu. Namun, tanpa sebuah 

rencana pun ketiga wacana tersebut bermain secara alami dalam memori 

kolektif tertentu. Dalam sebuah memori kolektif yang terbentuk dari sebuah 

semangat juga terjadi permainan wacana pengingatan, pengabaian, dan 

pelupaan tersebut. 

Semangat kesetaraan dan kebebasan adalah semangat yang sedang 

berkembang dan aktual pada masa pasca Orde Baru, seiring dengan 

terjadinya ‘kelonggaran di Pusat’. Kebebasan adalah dampak dari mencairnya 

kepatuhan dan ketakutan warga terhadap penguasa (pusat), dan kesetaraan 
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adalah dampak dari mencairnya hubungan yang hirarkis dan tidak setara 

antara warga dan penguasa (pusat). 

Jalan (road) menurut New Oxford American Dictionary berarti a wide 

way leading from one place to another, esp. one with a specially prepared 

surface that vehicles can use. Dalam kehidupan perkotaan, jalan 

mendapatkan statusnya sebagai ruang publik dari pengunaannya oleh 

masyarakat luas. Ia berbeda dengan ruang privat yang hanya digunakan 

sebagian kecil masyarakat. Sebagai ruang publik, jalan raya membentuk dan 

dibentuk oleh memori kolektif. Wacana pengingatan, pengabaian, dan 

pelupaan terjadi dalam memori kolektif tentang jalan raya. 

Jalan merupakan ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

sebagai wakil dari republik. Kata ‘republik’ sendiri berasal dari kata res publica  

dalam bahasa Yunani yang berarti ‘urusan publik’. Dalam profil Jl. Margonda 

Raya setelah diperlebar, Jl. Margonda Raya dan pelengkapnya terdiri dari 

jalan tempat kendaraan melintas, median jalan, serta parit/trotoar.iv 
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BAB 3 

PEMBAHASAN 
 

3.1 Kebebasan memaknai infrastruktur jalan raya dan pelengkapnya 

 
3.1.1 Kebebasan memaknai kepemilikan infrastruktur jalan raya dan 

pelengkapnya 
Ruang publik dan ruang privat adalah dua hal yang selalu 

berdampingan dan biasanya dipisahkan oleh garis kepemilikan. Garis ini 

dapat berupa sesuatu yang ada secara fisik, maupun sesatu yang ada  

secara mental (saja). Garis ini memisahkan wewenang dan kepemilikan 

antara dua buah ruang.  

 

	  
Gambar	  1	  -	  Petugas	  parkir	  di	  trotoar	  Jl.	  Margonda	  Raya	  

Sumber:	  Dokumentasi	  pribadi	  

	  

Pada gambar terlihat petugas parkir yang sedang menjaga 

kendaraan roda dua yang diparkir di atas parit/trotoar.  Diasumsikan 

bahwa kendaraan roda dua tersebut adalah milik pengunjung toko 

dimana petugas parkir dipekerjakan. Diasumsikan juga pengunjung toko 

sedang memiliki kegiatan privat dengan pengelola toko, yang mana 

kegiatan tersebut tidak sepenuhnya berhubungan dengan kegiatan 

publik di luar toko. 

Seperti disebutkan diatas, sebagai hak milik dari pemerintah 

daerah maka secara logis yang bertanggung jawab atas Jl. Margonda 



	  

TYPE	  THE	  DOCUMENT	  TITLE  

 

8	  

Raya dan penunjangnya adalah pemerintah daerah beserta instansi 

terkait. Dalam urusan keamanan, maka yang bertanggung jawab adalah 

instansi kepolisian. 

Pada gambar diatas terlihat bahwa pemilik ruang privat (pengelola 

toko) merasa bertanggung jawab atas ruang publik yang berbatasan 

dengannya, karena ia memiliki kepentingan atas ruang publik tersebut. 

Ia merasa berhak untuk menjaga apa yang berada di ruang publik 

tersebut. 

 

 

	  
Gambar	  2	  -	  Papan	  petunjuk	  di	  depan	  Margo	  City	  

Sumber:	  Dokumentasi	  pribadi	  

	  

Mengikuti logika sebelumnya mengenai kepemilikan dan 

wewenang atas ruang publik, maka yang  berwenang mengeluarkan 

perintah dan larangan di ruang publik adalah instansi publik, dalam hal 

ini adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Dalam gambar diatas terlihat bagaimana pengelola ruang privat 

(Margo City) mengeluarkan petunjuk mengenai jalur masuk ke areanya 

yang dilengkapi dengan larangan bagi kendaraan yang tidak diharapkan 

untuk masuk. Papan petunjuk tersebut diletakkan di ruang publik (jalan 

raya). Telah terjadi pemaksaan kehendak privat secara halus melalui 

tulisan di ruang publik dan pemilik ruang privat merasa berhak untuk 

melakukan itu. 

Dari dua contoh diatas terlihat bagaimana garis kepemilikan tidak 

memiliki makna yang  jelas. Ruang publik tidak mendapatkan makna-

nya secara penuh, kewenangan pemilik ruang privat melebar ke ruang 

publik. Ada kebebasan bagi pemilik ruang privat untuk melaksanakan 

sesuatu yang diluar wewenang dan tanggung jawabnya di ruang publik. 

Secara tidak langsung terjadi pembentukan memori kolektif akan 

delegitimasi instansi publik di Jl. Margonda Raya. Terjadi pengabaian 

akan memori kolektif keberadaan, tanggung jawab, dan wewenang 

instansi publik ketika tanggung jawab dan wewenang mereka 

dilaksanakan oleh instansi privat. 

 

3.1.2 Kebebasan memaknai fungsi infrastruktur jalan raya dan 

pelengkapnya 
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Gambar	  3	  -	  Berbagai	  fungsi	  parit/trotoar	  Jl.	  Margonda	  Raya	  

Sumber:	  Dokumentasi	  pribadi	  

 

Pada tiga gambar diatas terlihat bagaimana parit/trotoar 

difungsikan berbagai macam: ruang publik untuk berjalan kaki, ekstensi 

dari ruang privat komersial, dan ruang privat komersial. Fokus perhatian 

terletak pada gambar tengah dan bawah, dimana terjadi pengalihan 

ruang publik menjadi ruang privat.  

Pada gambar tengah terlihat bagaimana pengelola ruang privat 

penjualan mobil terpakai memfungsikan parit/trotoar sebagaimana ia 

memfungsikan ruang privat yang ia miliki, yaitu sebagai parkir mobil 

yang dijual. Dengan kondisi ruang privat yang berbatasan dengan ruang 

publik, pengelola ruang privat mengeekstensikan  ruang privatnya ke 

ruang publik. Fungsi ruang publik dibentuk oleh ruang privat yang 

berbatasan dengannya. Sedangkan pada gambar bawah terlihat 

bagaimana seseorang begitu saja mengubah ruang publik menjadi 

ruang privatnya. 
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Patut diperhatikan juga, pelaku pengalihan ruang publik menjadi 

ruang privat berasal dari berbagai golongan. Diasumsikan bahwa 

pemilik penyewaan mobil di gambar tengah berasal dari golongan 

ekonomi menengah, sedangkan pemilik warung di gambar bawah 

berasal dari golongan ekonomi bawah. 

 

 

	  
Gambar	  4	  -	  Pelanggaran	  rambu	  jalan	  di	  Jl.	  Margonda	  Raya	  

Sumber:	  Dokumentasi	  pribadi	  

	  

Pada dua gambar diatas terlihat bagaimana terjadi 

pelanggaran/pengacuhan terhadap rambu jalan (rambu larangan 

berhenti pada gambar atas dan rambu larangan parkir pada gambar 

bawah) sebagai instrumen pengaturan fungsi yang dikeluarkan oleh 

pemilik jalan. Masyarakat memfungsikan jalan sebagaimana fungsi yang 

mereka inginkan. 

Patut diperhatikan juga, selain berasal dari golongan ekonomi 

berbeda, pelaku pelanggaran rambu jalan pada dua gambar diatas 
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memiliki kepentingan yang berbeda sehingga ia melanggar rambu 

tersebut. Diasumsikan bahwa supir angkutan kota pada gambar atas 

memberhentikan kendaraannya untuk memudahkan penumpang naik ke 

kendaraannya (dalam rangka mencari penghasilan), sedangkan pemilik 

kendaraan bermotor pada gambar bawah memarkir kendaraannya 

karena ia sedang bertransaksi di toko di dekat tempat parkir tersebut 

(dalam rangka memenuhi kebutuhan). 

Dari dua contoh diatas terlihat bagaimana masyarakat memiliki 

kebebasan melakukan berbagai macam hal di Jl. Margonda Raya, mulai 

dari kegiatan yang umum dilakukan di ruang publik hingga kegiatan 

yang seharusnya dilakukan di ruang privat. Instrumen pengaturan fungsi 

juga tidak memiliki kekuatan untuk mengatur fungsi yang diciptakan 

masyarakat tersebut. 

Secara tidak langsung terjadi pembentukan memori kolektif akan 

kepemilikan Jl. Margonda Raya oleh pemilik ruang privat di sepanjang 

jalan tersebut. Terjadi pengingatan akan memori kolektif keberadaan 

dan kekuasaan pemilik kepentingan privat di sepanjang jalan. 

 

3.2 Kesetaraan pengguna infrastruktur jalan raya dan pelengkapnya 
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Gambar	  5	  -	  Berbagai	  macam	  pengguna	  Jl.	  Margonda	  Raya	  

Sumber:	  Dokumentasi	  pribadi	  

	  

Pada empat gambar diatas terlihat Jl. Margonda Raya sebagai media 

sirkulasi digunakan oleh berbagai macam metode dan alat transportasi. 

Keragaman terjadi dalam aspek cara (berjalan kaki/menggunakan 

kendaraan), kecepatan, fungsi (mengangkut penumpang/barang), ukuran, 

dsb. 

Semua metode dan alat transportasi tersebut menggunakan ruang Jl. 

Margonda Raya yang sama; tidak terjadi spesifikasi ataupun segregasi. 
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Semua pengguna jalan dianggap memiliki kekuatan yang sama untuk 

mewujudkan kepentingannya dalam bertransportasi. 

Beberapa instrumen segregasi ada di Jl. Margonda Raya, salah satunya 

adalah garis putih ganda tanpa putus. Garis ini berarti tidak boleh dilewati 

pada keadaan apapun.v Namun pada gambar kedua dan keempat terlihat 

bahwa instrumen ini tidak berfungsi; pengguna jalan dapat berpindah antara 

dua sisi garis pada saat kapanpun dan dimanapun. Memori kolektif akan garis 

ini yang memisahkan kendaraan roda empat dengan kendaraan roda dua 

serta kendaraan umum di Jl. MH Thamrin, Jakarta, juga tidak terjadi di sini. 

Pada gambar keempat terlihat bahwa prinsip kesetaraan kekuatan para 

pengguna jalan juga diterapkan pada hal yang berpotensi menimbulkan 

konflik antar para pengguna jalan, salah satunya adalah penyeberangan 

pejalan kaki. Kedua kepentingan (pengendara kendaraan dan penyeberang 

jalan) yang saling bersimpangan dibiarkan berada pada bidang yang sama. 

Instrumen penyeberangan yang ada (zebra cross) tidak berhasil memberi 

ruang khusus bagi penyeberang jalan, ia hanya berfungsi untuk mempertegas 

adanya kepentingan dari penyeberang jalan. Konflik kepentingan diharapkan 

terselesaikan oleh kompromi, bukan pemisahan, antara kedua kepentingan.  
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Gambar	  6	  -	  Berbagai	  pengisi	  ruang	  di	  sepanjang	  Jl.	  Margonda	  Raya	  

Sumber:	  Dokumentasi	  pribadi	  

	  

Pada dua gambar diatas terlihat berbagai ruang yang berada di 

sepanjang Jl. Margonda Raya. Ruang-ruang tersebut beragam dalam 

berbagai aspek: peruntukan (pemerintahan, pendidikan, wisma, 

perdagangan, dsb), ukuran, spesifikasi teknis (permanen, semi-permanen, 

non-permanen), dsb. 

Ruang-ruang tersebut berdiri berdampingan dan sebagian besar 

mendapatkan infrastruktur jalan yang sama satu dengan lainnya. Pada 

gambar atas terlihat bahwa Universitas Gunadarma, rumah makan Boloo2, 

dan bengkel Bambu Kuning Motor berada bersisian dan mendapatkan 

infrastruktur jalan yang sama. Tidak ada spesifikasi infrastruktur jalan yang 

dikhususkan bagi jenis ruang tertentu, seperti halte kendaraan umum untuk 

lembaga pendidikan, parkir yang lebih banyak untuk lembaga komersial, dsb. 

Pada gambar bawah terlihat bahwa Depok Town Square berada bersisian 

dengan ruko-ruko kecil disampingnya, bahkan dengan lapak gerobak non 

permanen (tidak terlalu terlihat pada gambar). Ruang dengan ukuran, 

kepadatan, dan kompleksitas fungsi yang berbeda dapat berdiri bersisian. 

Dari dua contoh diatas terlihat bagaimana masyarakat hidup dalam 

kesetaraan dalam berbagai hal di Jl. Margonda Raya. Kesetaraan tersebut 

terwujud melalui instrumen legal-formal (RTRW, IMB, dsb) maupun secara 

alami-non formal (dialihkannya trotoar menjadi ruang privat sehingga orang 

berjalan kaki di jalan, rusaknya celah pagar median jalan sehingga orang  
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menyeberang melewatinya, dsb). Konflik kepentingan bahkan coba 

diselesaikan melalui prinsip kesetaraan. 

Secara tidak langsung terjadi pembentukan memori kolektif akan 

kepemilikan Jl. Margonda Raya oleh berbagai golongan masyarakat di kota 

Depok. Terjadi pengingatan akan memori kesetaraan kehidupan penghuni Jl. 

Margonda Raya. ‘Kesetaraan’ disini tentunya tidak berarti ‘kesamaan’, 

melainkan berarti pola interaksi yang sama dengan sistem-sistem tertentu 

yang berlaku di sepanjang Jl. Margonda Raya. 

Sebagai contoh, salah satu sistem yang dimaksud adalah sistem pasar. 

Pihak yang dapat memiliki keseimbangan permintaan dan penawaran akan 

dapat memiliki ruangnya di pinggir Jl. Margonda Raya, tanpa terlalu melihat 

hal lainnya (latar belakang, SARA, dsb). 
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BAB 4 

KESIMPULAN 
 

Semangat kebebasan dan kesetaraan masyarakat Kota Depok 

tergambar di Jl. Margonda Raya. Ia tampil dalam berbagai wujud, 

dilaksanakan oleh beragam pihak, golongan, dan kepentingan. 

Penulis beranggapan bahwa ekspresi kebebasan dan kesetaraan yang 

ada di sepanjang Jl. Margonda Raya menjadikan jalan ini menjadi tidak 

manusiawi. Selain itu, wacana pelupaan dan pengabaian keberadaan 

pemerintah di jalan raya dan sebaliknya wacana pengingatan keberadaan 

pemilik kepentingan berdasarkan sistem pasar di sepanjang Jl. Margonda 

Raya adalah hal yang perlu diwaspadai. Dalam hemat penulis, kombinasi 

ekspresi kebebasan dan kesetaraan dengan ketiadaan pemerintah akan 

membawa kekacauan (chaos). 

Satu yang tidak boleh dilupakan, Jl. Margonda Raya adalah pusat Kota 

Depok baik secara geografis maupun ekonomi dan pemerintahan. Ia memiliki 

potensi untuk ditiru ataupun diduplikasi di daerah-daerah lainnya di Kota 

Depok. Baik ataupun buruk semangat kebebasan dan kesetaraan, ada 

kemungkinan ia akan terwujud juga di tempat lain. 
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