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ABSTRACT 

The creation of space is not only influenced by merely the tangible geometry, but also by the dimension of control. 

This dimension is related to how one is able to control its space. In the formalization of space, one imparts a 

control image to the space by giving borders as symbols of its control. However, the closure created by the 

borders acts paradoxically. On one side, it affirms the control of its creator, but on the other side, it affirms the 

existence of the Other realities which are negated by replacing them with the experienced realities or the Body 

realities. Awareness of this double reality existence, the reality of the Body and the Other, potentially lead one to 

intellectual uncertainty. This intellectual uncertainty marks the shocks for one’s control of space he experienced, 

so there be a Space of Terror. But this double reality in everyday space happened over times through space and 

time. This repetition obscures the presence of the Other reality, crippling one’s awareness of the double reality 

potential in space, burying the potential of Space of Terror. Labyrinth comes as a formal space that reveals the 

double reality of the Body and the Other in space, presenting intellectual uncertainty in its space, creating Space 

of Terror for those who experience its space. This paper will discuss how the Labyrinth is able to create and 

perform the Space of Terror in its space. 
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ABSTRAK 

Ruang terbentuk tak hanya dipengaruhi oleh suatu geometri yang teraga semata, tetapi terdapat dimensi lain 

yang mempengaruhi, yaitu dimensi kendali. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu 

mengendalikan ruangnya. Pada formalisasi ruang seseorang menanamkan citra kendali pada ruang yang 

dilakukan dengan memberikan simbol-simbol batas kuasa. Akan tetapi, ketertutupan batas kuasa ini justru 

berperan ganda. Di satu sisi, ketertutupan batas kuasa ini menegaskan kendali penciptanya, tetapi di sisi lain, 

ketertutupan batas ruang ini juga menegaskan adanya keberadaan realita lain atau realita the Other yang 

dinegasi dengan menghadirkan realita yang dialami atau realita the Body di dalam ruang. Kesadaran akan 

hadirnya dualitas realita the Body dan the Other dapat menyebabkan terjadinya intellectual uncertainty. 

Intellectual uncertainty inilah penanda guncangan pada kendali seseorang terhadap ruang yang dialaminya, 

sehingga terjadilah Ruang Teror. Akan tetapi dualitas realita ini, pada ruang keseharian, terjadi berulang-ulang 

kali, melalui tempat dan waktu. Keberulangan ini mengaburkan kehadiran realita the Other, melumpuhkan 

kesadaran akan potensi adanya dualitas realita pada ruang, mengubur potensi teror. Labirin hadir sebagai 

formalitas ruang yang mengungkap dualitas realita the Body dan the Other, menghadirkan intellectual uncertainty 

pada ruang, menciptakan Ruang Teror bagi mereka yang mengalami ruang. Tulisan ini akan membahas 

bagaimana Labirin mampu menciptakan Ruang Teror bagi mereka yang mengalaminya. 

Kata Kunci:  kendali; intellectual uncertainty; labirin; Ruang Teror; dualitas realita the Body - the Other 

 

PENDAHULUAN 

Pada semesta yang Maha Luas, ruang adalah tak hingga, sedangkan manusia memiliki keterbatasan 
mencerap realita ruang yang sebenarnya. Bukan berarti tidak ada realita lain di luar daya tangkap 
manusia. Reduksi realita terjadi di ruang manusia. Terdapat realita di luar realita ruang yang mampu 
kita cerap menunggu untuk ditemukan. Dualitas Realita, realita yang mampu ditangkap dan realita lain 
yang tidak mampu ditangkap. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Isaac Newton 
mengenai Ruang Absolut dan Ruang Relatif. Ruang Absolut merupakan ruang yang tidak mampu 
ditangkap manusia seutuhnya. Ia adalah semesta yang bersifat infinit atau tak hingga. Manusia hanya 
mampu menangkap sebagian dari Ruang Absolut.  Ruang ini dapat terukur ketika dimaknai sebagai 
Ruang Relatif. Ruang Relatif dipahami sebagai keterukuran yang manusia buat sesuai kemampuan 
cerapnya terhadap semesta (Ven, 1980).  



3-86    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5 

Sementara itu, Foucault menyatakan ‘kendali’ dan ‘pengetahuan’ adalah saling merepresentasikan 
satu sama lain. ‘Pengetahuan’ seseorang merepresentasikan daya ‘kendali’ orang tersebut. Begitu 
pun sebaliknya, praktek ‘kendali’ seseorang merepresentasikan tingkat ‘pengetahuan’ seseorang 
(Routledge, 2016). Dengan demikian, tingkat kendali seseorang akan ruang juga dipengaruhi oleh 
pengetahuannya akan ruang tersebut. Seseorang dapat dikatakan mampu mengendalikan ruang 
ketika seseorang tersebut mampu mengetahui ruangnya secara utuh. Ketidak-utuhan pengetahuan 
seseorang terhadap ruang dapat dikatakan ketidakterkendalian seseorang akan ruang dan 
memungkinkan hadirnya kendali Yang Lain yang memunculkan rasa takut dalam ruang. 

Beberapa kajian mengenai kaitan rasa takut dan ruang telah banyak dilakukan. Akan tetapi, kajian-
kajian tersebut tidak sampai pada pembahasan bagaimana formal bangunan dan keterkendalian 
ruang mempengaruhi pengalaman rasa takut seseorang dalam ruang. Pada tulisan ini, kajian tersebut 
dikemas dalam konteks Ruang Teror. Potensi Ruang Teror dalam arsitektur hadir dalam bentuk 
ketidakmampuan seseorang dalam mencerap realita ruang seutuhnya sehingga memunculkan 
kehadiran kendali Yang Lain, realita yang tak mampu ditangkap/diketahui seseorang.  Sebagai kajian 
awal, penelitian pada tulisan ini mencoba menelusuri ruang Teror pada labirin. Labirin dikenal sebagai 
mitologi dalam bentuk ruang arsitektural yang sering dikaitkan terhadap rasa takut, simbol teror dalam 
bentuk sebuah ruangan. Labirin sengaja dirancang untuk untuk membuat seseorang tersesat dan 
mengalami rasa takut di dalamnya. George Bataille mendefinisikan labirin sebagai “where what had 
suddenly comes forward strangely loses its way.” (Bataille, 1985). 

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian pada tulisan ini melakukan observasi lapangan, 
model reka ulang baik 3D maupun 2D terhadap sebuah kampung yang memiliki morfologi keruangan 
menyerupai labirin, yaitu Kampung Pulo. Kampung Pulo mewakili kampung-kampung di kawasan 
urban di Indonesia yang berkembang secara organik sehingga memiliki karakter jalan kampung yang 
organik pula, sehingga tidak mudah untuk dipahami, layaknya yang terjadi pada labirin. Untuk 
memudahkan pembahasan, sistematika penulisan pada tulisan ini akan diawali dengan pembahasan 
mengenai definisi Ruang Teror yang terkait dengan gejala intellectual uncertainty, lalu dilanjutkan 
dengan pembahasan tentang bagaimana gejala intellectual uncertainty terjadi pada labirin dan 
pembahasan studi kasus di Kampung Pulo yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan. 

Gejala intellectual uncertainty ini terkait dengan daya tangkap pelaku ruang terhadap ruangnya.  Oleh 
karena itu, untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini menggunakan istilah The Body untuk realita 
ruang yang mampu ditangkap/diketahui oleh seseorang, sedangkan the Other untuk realita ruang 
yang tidak mampu ditangkap/diketahui seseorang. Ruang Teror hadir ketika seseorang menyadari 
kehadiran realita the Other dalam bentuk ketidaksempurnaan realita the Body yang dialaminya atas 
ruang. 

RUANG TEROR: INTELLECTUAL UNCERTAINTY PADA RUANG 

Teror dalam Bahasa Indonesia merupakan kata alihan dari Bahasa Inggris, yaitu ‘terror’. Jika melihat 
definisi teror dari kedua bahasa tersebut, teror dapat diartikan menjadi sebuah usaha atau perasaan. 
Melihat dari asal katanya, ‘terror’ berasal dari dua kata Bahasa Latin, yaitu ‘horror’ dan ‘tremor’. Kata 
‘horror’ merujuk terhadap rasa takut sedangkan ‘tremor’ adalah getaran atau guncangan (Partridge, 
2006). Dari asal kata teror ini, dapat disimpulkan bahwa teror merupakan gangguan atau guncangan 
yang berpengaruh pada ranah fisik dan mental, material dan ide, tangible dan intangible. Gangguan 
dan guncangan yang teror lakukan memiliki kesengajaan untuk menciptakan rasa takut. 

Akan tetapi, makna teror telah mengalami perluasan. Teror menjadi gangguan yang dilakukan secara 
berkali-kali dan tersembunyi (Tilly, 2004). Teror memiliki strategi kekerasan yang direncanakan untuk 
mengalihkan kekuasaan dan mengendalikan sasarannya (Devine & Rafalko, 1982). Teror juga dapat 
bekerja di ranah simbolik, menyerang keteraturan dengan menyisipkan tatanan arti simbol lain ke 
dalam tatanan arti simbol yang sudah ada atau menegaskan tatanan arti simbol yang tadinya 
tersembunyi atau sengaja disembunyikan di balik realita yang terekam. Penyisipan arti simbol yang 
baru ke tatanan yang lama mengacaukan pikiran pengamat simbol (Harpman, 2002). 

Jika merujuk pada definisi teror tersebut, ‘Uncanny’ milik Freud mewakili suatu kualitas ruang yang 
menghadirkan gejala ini. Pada ‘uncanny’, gejala ini disebut sebagai the intellectual uncertainty (Freud, 
2003). Gejala ini seperti suatu kondisi yang familiar tiba-tiba menjadi asing dan tidak dikenali lagi, 
karena hal-hal yang tadinya tersembunyi atau disangkal dimunculkan sebagai realita baru, the double.  
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Pada Ruang Teror, potensi gejala the double ini muncul akibat terjadinya formalisasi ruang. 
Formalisasi ruang memungkinkan terjadinya dualitas realita pada ruang, yaitu realita pelaku ruang 
dan realita pencipta ruang -  realita yang ditangkap oleh pelaku ruang dan realita yang sesungguhnya 
dimaksud pencipta ruang. Realita yang sesungguhnya dimaksud pencipta ruang tidak akan pernah 
dapat diketahui, hanya dapat diterka melalui pengalaman ruang yang dialami, realita the Body dan 
realita the Other. Teror dalam ruang akan terjadi jika dualitas realita ini sangatlah kental. Realita the 
Body yang dialami pelaku ruang adalah samar, sehingga kendali pelaku ruang atas ruang yang 
dialaminya rendah dan kehadiran realita the Other sangat kuat. Pada saat inilah intellectual 
uncertainty terjadi, teror dirasakan oleh pelaku ruang. Kendalinya atas ruang tiba-tiba digantikan 
dengan kehadiran kendali Yang Lain, the Other. 

Pada penjara Cell House di Stateville, Illinois, formalisasi ruang yang diterapkan pada arsitekturnya 
meminjam strategi konsep panopticon yang diajukan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham. Strategi 
formalisasi ruang yang bekerja adalah membentuk ruang penjara dengan sel-sel tahanan yang 
disusun membentuk lingkaran dengan menghadap sebuah menara pengawas di tengahnya yang 
dilengkapi dengan sumber cahaya yang besar yang bergerak memutar, sehingga penghuni sel tidak 
dapat melihat apa yang terjadi di dalam menara pengawas tetapi merasa diawasi (Panopticon, n.d.). 
Kendali the Other dimunculkan dengan melemahkan kendali para penghuni sel atas ruang penjara 
secara utuh. Realita the Other lebih kuat dibandingkan dengan kejelasan realita the Body yang 
dialami para penghuni sel, sebuah gejala intellectual uncertainty. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ruang Teror adalah ruang yang mempermainkan mental 
manusia sebagai subjek pelaku ruang  dengan sedemikian rupa sehingga menciptakan perasaan 
tunduk karena merasa berada di bawah suatu kendali yang lebih besar dan tidak dapat diketahui. 
Setiap ruang yang mengalami formalisasi berpotensi untuk menjadi Ruang Teror karena berpotensi 
menghadirkan intellectual uncertainty dualitas kendali the Body dan the Other. 

INTELLECTUAL UNCERTAINTY PADA RUANG LABIRIN 

Dari mitologi Yunani, labirin digambarkan sebagai lorong linear satu arah yang berlika-liku menuju 
dalam atau tengah. Di dalamnya dikatakan tersembunyi makhluk buas bernama Minotaur yang 
memakan manusia. Seseorang yang memasuki labirin akan mengalami kesulitan untuk menemukan 
jalan keluar dan ketakutan akan hadirnya Minotaur yang mengancam. Alur labirin yang sengaja 
dibentuk membingungkan pelaku ruang, sehingga pelaku mengalami kebingungan sekaligus 
ketakutan karena kehilangan kendalinya terhadap ruang. Pelaku ruang dihantui keberadaan realita 
the Other yang lebih kuat dibandingkan realita the Body yang tertangkap samar - intellectual 
uncertainty.  

Dualitas realita pada ruang penyebab intellectual uncertainty seperti yang terjadi pada labirin ini telah 
menjadi perhatian Bernard Tschumi. Bernard Tschumi menyatakan bahwa ruang memiliki dualitas, 
yaitu sebagai experienced space atau ruang yang dialami dan sebagai sebuah konsep ruang. Ruang 
tidak hanya melulu tentang sesuatu yang teraga, tetapi juga yang tak teraga. Dalam konteks Ruang 
Teror pada labirin, ruang labirin tidak hanya mengenai dinding-dinding pembatas ruang yang dialami 
pelaku ruang, tetapi juga mengenai konsep ruang di baliknya. Menurut Tschumi, untuk mengungkap 
konsep sebuah ruang melalui pengalaman ruang dapat dicapai dengan 4 cara pendekatan, yaitu 
desire, perfomance, limit, dan exhibition (Tschumi, 1990).  

Pendekatan desire mengungkap konsep sebuah ruang dengan memperhatikan kehadiran figur dalam 
ruang, citra figur yang dialami indera dan citra figur yang ditangkap oleh pikiran sebagai teks kendali. 
Pendekatan performance mengungkap konsep ruang dengan memperhatikan sensasi dan 
pengalaman ruang. Pendekatan limit mengungkap konsep ruang dengan memperhatikan bentuk 
batas-batas teraga yang dialami di dalam ruang dan ide di balik kehadiran batas tersebut. Sedangkan 
pendekatan exhibition mengungkap konsep ruang dengan memperhatikan peristiwa yang terjadi di 
dalam ruang dan sistem kausalitas dari peristiwa tersebut terjadi (Tschumi, 1990). 

LABIRIN KAMPUNG PULO 

Untuk memaparkan konsep Ruang Teror pada Labirin ini secara lebih jelas pada konteks arsitektur, 
maka berikutnya, gejala intellectual uncertainty dari keberadaan dualitas realita the Body dan the 
Other diuji pada konteks spasial arsitektur. Lokasi yang digunakan adalah lokasi manapun yang 
memiliki karakter formalisasi ruang seperti labirin sebagai bagian realita ruang sehari-hari. Untuk itu, 
lokasi site yang dipilih adalah ruang jalan gang kampung yang memiliki pola jalan yang organik dan 
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sulit diterka seperti formalisasi ruang labirin. Kampung yang dipilih adalah Kampung Pulo, Jatinegara. 
Kampung ini dipilih karena mewakili karakter kompleksitas kampung padat kota Jakarta yang 
didalamnya terdapat ruang jalan gang kampung yang memiliki pola jalan yang organik dan sulit 
diterka seperti formalisasi ruang labirin. Proses penelusuran ditujukan untuk mengungkap bagaimana 
intellectual uncertainty yang berpotensi menimbulkan Ruang Teror pada ruang labirin di Kampung 
Pulo terjadi. 

Kampung Pulo merupakan salah satu kampung bagian dari kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. 
Secara geografis, Kampung Pulo dikelilingi oleh Sungai Ciliwung di batas Barat, Selatan dan 

Timurnya. Kampung Pulo menampung warga 2 RW, yaitu RW 02 dan RW 03. Dari perspektif luar 
ruang Kampung Pulo, identitas ruang Kampung Pulo dapat diambil secara makro melalui citra satelit. 
Dari citra satelit secara makro, identitas ruang Kampung Pulo dapat dipecah menjadi 3 konfigurasi 

(Gambar 1), yaitu konfigurasi Kota, konfigurasi Alam, dan konfigurasi Ruang Huni. 

Gambar 1. Konfigurasi Kota, Alam, Ruang Huni Kampung Pulo 

Konfigurasi Kota, Dari citra satelit, terdapat konfigurasi kota yang dapat dilihat dari keterhubungan 
jalan-jalan gang di dalam Kampung Pulo dengan sistem jalan yang lebih besar dari kota Jakarta. 
Keterhubungan ini menciptakan citra Kampung Pulo sebagai bagian dari kota Jakarta dari luar ruang 
Kampung Pulo. 

Konfigurasi Alam, Dari citra satelit, terlihat adanya titik-titik vegetasi dan sungai yang menciptakan 
konfigurasi alam pada ruang Kampung Pulo. Dari citra satelit ini, sungai sangat mencolok terlihat, 
sehingga dari luar, terdapat citra keterikatan yang kuat antara sungai dan ruang dalam Kampung 
Pulo. 

Konfigurasi Ruang Huni, Solid void dari rumah permukiman yang terekam oleh satelit merupakan 
tanda dari adanya kehidupan di dalam ruang Kampung Pulo. Solid void ini menciptakan citra 
konfigurasi ruang huni yang dapat ditangkap dari luar Kampung Pulo. 

Untuk mengetahui bagaimana dualitas realita the Body dan the Other terjadi pada formalisasi ruang 
labirin Kampung Pulo, identifikasi ruang di Kampung Pulo tidak bisa hanya dilakukan melalui citra 
satelit secara makro, tetapi juga secara mikro dari dalam ruang Kampung Pulo. Tubuh manusia 
memiliki kemampuan dalam mengenali ruang dan mengingatnya (Pallasmaa, 2012). Oleh karena itu, 
proses identifikasi secara mikro dari dalam ruang Kampung Pulo dapat menggunakan pengalaman 
indera manusia untuk menangkap ketiga konfigurasi yang ditangkap dari luar ruang Kampung Pulo. 
Dengan demikian, usaha memahami ruang Kampung Pulo secara utuh telah dilakukan, sehingga 
realita the Body telah didapatkan, dan selanjutnya melalui observasi 4 pendekatan Bernard Tschumi 
penelitian ini mencari gejala intellectual uncertainty pada ruang labirin Kampung Pulo yang menandai 
kehadiran realita the Other. 

Untuk menguji data konfigurasi Kampung Pulo yang didapatkan secara makro, penelusuran mikro ini 
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif non-participant observation. “Nonparticipant 
observation is often used to study focused aspects of a setting, to answer specific questions within a 
study. This method can yield extensive detailed data, over many subjects and settings, if desired, to 
search for patterns or to test hypotheses developed as a result of using other methods, such as 
interviews. It can thus be a powerful tool in triangulation. Observational data may be coded into 
categories, frequencies tabulated, and relationships analyzed, yielding quantitative reports of results.”  
(Savenge & Robinson, 2014). Dengan metode tersebut, peneliti melakukan observasi sendiri untuk 
mendapatkan pengalaman psikologis dari ruang labirin Kampung Pulo. Hal-hal yang diobservasi 

konfigurasi kota konfigurasi alam konfigurasi 
ruang huni 
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mengadaptasi aspek yang diungkap Bernard Tschumi sebagai usaha mengungkap konsep sebuah 
ruang melalui pengalaman ruang dapat dicapai dengan 4 cara pendekatan, yaitu desire, perfomance, 
limit, dan exhibition (Tschumi, 1990). 

DESIRE 

Pada pendekatan desire, Bernard Tschumi menyatakan bahwa dalam memahami ruang, kendali 
seseorang menangkap realita dipengaruhi oleh ‘hasrat’ dari dalam dirinya (Tschumi, 1990). Dengan 
adanya ‘hasrat’, seseorang cenderung menangkap realita ruang sesuai dengan yang diinginkan dan 
mengabaikan realita dari ruang yang tidak diinginkan. Daya tangkap realita dapat ditelusuri melalui 
daya ingat akan kehadiran figur pada ruang (Mlodinow, 2012). Dengan demikian, realita the Body 
dapat ditandai dari kehadiran figur yang diingat dan realita the Other ditandai dengan kehadiran figur 
yang terlupakan. Oleh karena itu, pada pendekatan desire, pelaku ruang diminta untuk 
mengidentifikasi ruang melalui penelusuran kehadiran figur yang kuat diingat selama mengalami 
ruang labirin di Kampung Pulo.  

Secara sekilas,seperti yang terlihat pada Gambar 2, figur ruang Kampung Pulo yang dapat diingat 
dengan jelas figur rumah-rumah bertingkat di sisi kanan dan kiri jalan dan para penghuninya yang 
berkumpul dan menghabiskan waktu di titik-titik warung di sebagian besar persimpangan gang. Akan 
tetapi, citra figur-figur ini terlalu dini untuk dinyatakan sebagai realita the Body yang ditangkap pelaku 
ruang dari ruang labirin di Kampung Pulo. Oleh karena itu, untuk menelusuri figur yang terlupakan 
sebagai bagian realita the Other, pelaku ruang menggunakan bantuan kamera untuk 
mendokumentasikan pengalaman ruangnya di dalam ruang labirin Kampung Pulo. Hasil dokumentasi 
tersebut digunakan untuk direkonstruksi kembali sebagai upaya melacak tingkat kendali pelaku ruang 
sebagai pendatang meregistrasi kehadiran figur-figur pada ruang Kampung Pulo serta untuk melacak 
figur apa yang kuat memberikan kendali bagi pelaku ruang. 

 
Gambar 2. Citra Awal Kendali Warga Kampung Pulo dengan Formalisasi Ruang Huninya 

Gambar 3 merupakan hasil rekonstruksi figur-figur dan alur perjalanan di Ruang Kampung Pulo yang 
dilakukan pelaku ruang. Rekonstruksi foto dan alur yang sempurna ditunjukkan dengan foto dan arah 
alur perjalanan yang tajam dan jelas. Sedangkan memori akan kehadiran figur dan alur perjalanan 
yang samar ditunjukkan dengan foto yang samar pula. Pada bagan tersebut dapat terlihat bahwa 
kemampuan kendali pelaku ruang dalam menguasai ruang Kampung Pulo tidak sempurna. Beberapa 
dari dokumentasi foto gagal direkonstruksi dengan sempurna, karena pelaku ruang gagal mengingat 
dimana dan bagaimana foto tersebut diambil. Selain itu, hanya beberapa bagian alur perjalanan yang 
mampu direkonstruksi kembali, yaitu perjalanan pada jalan utama. 
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Gambar 3. Rekonstruksi Ulang Figur-Figur dari Pengalaman Ruang di Kampung Pulo 

Pada Gambar 4, hasil rekonstruksi figur batas ruang pada Gambar 3 dipertajam dengan menandai 
zona dari Kampung Pulo yang diingat dengan sempurna sebagai bentuk kendali pelaku ruang. Zona-
zona yang pelaku ruang mampu ingat dan rekonstruksi secara sempurna membentuk axis dan 
merupakan tempat yang dialami berulang kali. Selain itu, figur-figur yang hadir pada ruang pelaku 
diregistrasi dan direduksi menjadi abstraksi kehadiran figur berbasis warna. 

  

 

Gambar 4. Abstraksi dan Pola Kehadiran Figur-Figur pada Rekonstruksi Pengalaman Ruang di Kampung Pulo 

Pada Gambar 4 ini, dapat terlihat terdapat pola hubungan repetisi kehadiran tiap figur yang ada di 
Kampung Pulo. Penemuan sampai tahap ini, sesuai dengan penilaian sekilas terhadap figur Kampung 
Pulo, figur rumah, dengan abstraksi warna merah, dan alur, dengan abstraksi abu-abu tua, sangat 
mendominasi ruang Kampung Pulo. Akan tetapi, terdapat figur-figur yang kehadirannya sama kuat 
dengan kehadiran figur rumah dan alur pada rekonstruksi rekam foto yang lolos dari pengamatan 
sekilas pelaku ruang. Figur-figur tersebut antara lain, figur  sungai, dengan abstraksi warna biru tua, 
dan figur vegetasi, dengan abstraksi warna hijau tua, yang kehadiran dan pola kehadirannya berada 
mengelilingi sisi luar Kampung Pulo. Dari upaya registrasi figur ruang Kampung Pulo ini, dapat terlihat 
bahwa kehadiran figur yang sangat kuat adalah figur rumah dan alur, sedangkan kehadiran figur yang 
sama kuat namun tersembunyi adalah figur sungai dan figur vegetasi. Kehadiran figur-figur ini 
memberntuk pola garis menerus pada ruang labirin di Kampung Pulo. Figur kantung berkumpul atau 
zona henti seperti lapangan dan warung pun sangat sempurna direkonstruksi. Berdasarkan hal 
tersebut, dari pendekatan desire, dapat disimpulkan bahwa kehadiran figur yang membentuk pola 
garis menerus menjadi potensi kendali pelaku ruang dalam ruang labirin dan figur yang membentuk 
zona henti memiliki potensi kendali dalam ruang yang paling besar. 

PERFORMANCE 

Pada pendekatan performance, Bernard Tschumi menyatakan bahwa dalam memahami ruang, 
kendali seseorang menangkap realita dipengaruhi oleh performa ruang dalam memainkan perasaan 
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dan kondisi mental pelaku ruang (Tschumi, 1990). Terkait dengan teror, perasaan yang dimaksud 
terkait dengan perasaan takut, cemas, khawatir, tidak aman, atau tidak nyaman. 

Sebagai pendatang yang bukan berasal dari Kampung Pulo, ruang gerak pelaku ruang sebagai 
pengamat, sangatlah terbatas. Pada ruang Kampung Pulo, pelaku ruang merasakan adanya ruang-
ruang yang menerima kehadirannya, namun juga ada ruang-ruang dari Kampung Pulo yang menolak; 
ada ruang untuk orang luar dan ada ruang untuk orang dalam. Pada ruang yang dirasakan menerima 
kehadiran pelaku ruang, figur ruang dapat terekonstruksi dengan sempurna. Akan tetapi sebaliknya, 
pada ruang yang dirasakan tidak menerima kehadiran pelaku ruang, figur ruang gagal direkonstruksi 
dengan sempurna. Hal tersebut terjabarkan pada Gambar 4. 

Dari hasil pemetaan dan pereka ulang dokumen foto pada Gambar 4, dihasilkan pemetaan zona 
ruang Kampung Pulo berdasarkan sensasi kendali pengalaman ruang yang pelaku ruang alami, yaitu 
zona yang berani dilewati dan yang enggan dilewati; zona luar dan zona dalam. Penjabaran 
penzonaan sensasi kendali ruang ini dijabarkan dalam diagram Gambar 5. Warna dengan tingkat 
gelap yang pekat adalah zona dengan tingkat kendali pelaku ruang yang paling lemah dan zona 
dengan tingkat gelap yang tidak pekat adalah zona dengan tingkat kendali pelaku ruang yang paling 
kuat. Jika dilihat dari zonasi ini, wilayah yang memiliki figur kuat berpola garis menerus dan zona 
henti, memiliki sensasi kendali yang kuat. Sedangkan wilayah dengan figur-figur serupa dan berpola 
acak, memiliki sensasi kendali yang lemah. 

 
Gambar 5.  Zona Sensasi Kendali pada Pengalaman Ruang di Kampung Pulo 

LIMIT 

Pada pendekatan limit, Bernard Tschumi menyatakan bahwa dalam memahami ruang, kendali 
seseorang menangkap realita dipengaruhi oleh permainan batas ruang yang berpotensi untuk 
ditangkap oleh pikiran dan sistem indera manusia (Tschumi, 1990). Pada pendekatan limit, kaitan 
antara kehadiran figur yang dihasilkan dengan pendekatan desire dan sensasi ruang yang dihasilkan 
pada pendekatan performance dapat ditelusuri. Dengan pendekatan limit, dapat terungkap bagaimana 
batas ruang mempengaruhi kuat-lemahnya kehadiran figur, juga mempengaruhi kuat-lemahnya 
sensasi kendali pelaku ruang terhadap ruang. Oleh karena itu, penelusuran bentuk batas ruang 
Kampung Pulo dibagi berdasarkan pengalaman ruang pelaku ruang terhadap ruang Kampung Pulo.  

Penelusuran dilakukan dengan membagi karakter zona, yaitu ruang yang terkendali dan ruang yang 
tak terkendali. Konfigurasi ruang yang terkendali membentuk pola titik dan garis yang terbentuk dari 
Noda, Alur Lurus, dan Alur Lengkung. Pada ruang-ruang tersebut, figur-figur yang terepetisi di 
keseluruhan ruang Kampung Pulo dapat teregistrasi dengan sempurna. Sedangkan konfigurasi ruang 
yang tak terkendali membentuk pola bidang yang terbentuk dari Alur Bercabang, Alur Tekuk Berputar, 
dan Alur Buntu. Pada ruang-ruang tersebut, figur-figur yang terepetisi hanya teregistrasi sebagai 
batas yang samar. 
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Gambar 6. Persebaran Node pada Ruang Kampung Pulo 

Pada karakter limit node yang tersebar di wilayah Kampung Pulo (Gambar 6), kendali pelaku ruang 
paling kuat. Hal ini disebabkan, pada karakter limit ini (Gambar 7), kehadiran batas figur membentuk 
pola kantung berkumpul atau zona henti sehingga pelaku ruang mampu menghabiskan waktu lama di 
sana untuk meregistrasi kehadiran figur dengan sempurna. Kehadiran figur dapat ditangkap secara 
sempurna sebagai batas, baik sebagai batas vertikal maupun horizontal.  

 
Gambar 7.  Ilustrasi Karakter Limit Ruang Node di Kampung Pulo 

 
Gambar 8. Persebaran Alur Lurus dan Alur Lengkung di Kampung Pulo 

Pada karakter limit alur lurus yang tersebar di wilayah Kampung Pulo (Gambar 8), kendali pelaku 
ruang sekuat pada node. Pada alur lurus (Gambar 9), ruang pelaku ruang diarahkan untuk bergerak 
jalan menyusur. Figur jalan mengkonstruksi kordinat garis yang menerus. Figur dinding rumah pinggir 
jalan menjadi figur samar yang hanya diregistrasi sekejap sehingga mengkonstruksi koordinat bidang 
bidang menerus pada sisi jalan. Kendali pelaku ruang terhadap detail batas ruang memang lemah, 
akan tetapi prediksi citra ruang di depan dapat dikuasai. Begitu pula pada karakter limit alur lengkung 
(Gambar 10). Kendali pelaku ruang pada alur lengkung lebih lemah dibanding pada alur lurus karena 
prediksi citra di ruang depat tidak sejelas pada alur lurus.  
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Gambar 9. Ilustrasi Karakter Limit Ruang Alur Lurus di Kampung Pulo 

 

Gambar 10. Ilustrasi Karakter Limit Ruang Alur Lengkung di Kampung Pulo 

Sedangkan konfigurasi ruang yang tak terkendali membentuk pola bidang yang terbentuk dari Alur 
Bercabang, Alur Tekuk Berputar, dan Alur Buntu yang tersebar di wilayah Kampung Pulo seperti pada 
Gambar 11. Pada ruang-ruang tersebut, figur-figur yang terepetisi hanya teregistrasi sebagai batas 
yang samar. Pada Alur Bercabang (Gambar 30), kehadiran figure tidak menerus sehingga batas 
menjadi samar. Ujung jalan tidak dapat tertangkap secara jelas dan percabangan yang ada 
mengacaukan koordinat jalan. 

Begitu pula pada alur tekuk berputar Gambar 31. Kehadiran figur tidak menerus dan berubah 
terhadap waktu, menjadikan pelaku ruang kehilangan pegangan batas. Figur jalan yang menjadi 
kordinat telah mengalami tekukan berkali-kali sehingga pegangan terhadap koordinat hilang. Ujung 
jalan terasa ambigu akan adanya jalan keluar atau tidak. Namun pada akhirnya mengembalikan posisi 
pelaku ruang kembali ke titik awal. Hanya pada ujungnya saja kendali pelaku ruang dapat kembali. 

Pada alur buntu Gambar 32, kehadiran figur tidak menerus terhadap waktu sehingga batas ruang 
menjadi samar. Ujung jalan buntu mengacaukan koordinat yang telah terbangun dan mengaburkan 
kehadiran figur yang telah teregister. Ujung jalan buntu menyebabkan trauma dan menyebabkan 
pelaku ruang kembali ke alur yang telah dialami sebelumnya. 
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Gambar 11. Persebaran Alur Bercabang, Alur Tekuk Berputar dan Alur Buntu di Kampung Pulo 

 

Gambar 12. lustrasi karakter limit Ruang Alur Bercabang di Kampung Pulo 

 

Gambar 13.  Ilustrasi karakter limit Ruang Alur Tekuk Berputar di Kampung Pulo 



Coriesta Dian Sulistiani
1)
-Ruang Teror pada Labirin Kampung Pulo    3-95 

 
Gambar 14. Ilustrasi karakter limit Ruang Alur Buntu di Kampung Pulo 

EXHIBITION 

Pada pendekatan exhibition, Bernard Tschumi menyatakan bahwa dalam memahami ruang, kendali 
seseorang menangkap realita dipengaruhi oleh pengalaman pelaku ruang terhadap peristiwa yang 
‘dibiarkan’ terjadi di dalam ruang (Tschumi, 1990). Pada Labirin Kampung Pulo, peristiwa yang paling 
dominan dialami oleh pelaku ruang adalah peristiwa berjalan. Peristiwa berjalan dapat dibedakan 
berdasarkan bentuk batas ruang yang dialami. 

Seperti pada limit Ruang Node, peristiwa yang terjadi lebih beragam. Pada Ruang Node, dengan 
bentuk yang lebih luas dan cenderung bersifat ‘melingkupi’ seperti kantung, memungkinkan pelaku 
ruang mengalami peristiwa berhenti mengamati. Jarak pandang lebih luas, sehingga batas dinding 
dapat diamati dari bawah sampai pucuk atas dalam waktu yang lebih lama dan berulang-ulang. 
Ruang yang lebih luas juga memungkinkan keterlibatan beberapa aktor lain dalam peristiwa yang 
dialami oleh pelaku ruang. Keterlibatan aktor lain memungkinkan terciptanya variasi dalam peristiwa 
yang dialami oleh pelaku ruang. 

Pada Ruang Alur Lurus dan Alur Lengkung, bentuk yang lebih sempit dan memanjang minim kantung 
henti, hanya memungkinkan pelaku ruang untuk mengalami peristiwa berjalan. Bentuk ruang masih 
memungkinkan untuk kehadiran aktor lain, tetapi kehadiran aktor lain ini justru mendorong pelaku 
ruang untuk mempercepat gerak jalannya. Alhasil, batas ruang hanya tercerap secara samar. 

Pada Ruang Alur Bercabang, Alur Tekuk Berputar, dan Alur Buntu, bentuk yang lebih sempit lagi dan 
jalur pendek-pendek, hanya memungkinkan pelaku ruang mengalami peristiwa berjalan dengan 
beberapa variasi sensasi, seperti terkejut, bingung, dan ragu. Pada Alur Bercabang terdapat peristiwa 
berjalan dengan sensasi bingung dan ragu, sedangkan pada Alur Tekuk Berputar dan Alur Buntu 
terdapat peristiwa berjalan dengan sensasi kejut dan bingung di akhir. 

KESIMPULAN 

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, Ruang Teror ditangkap dari munculnya gejala intellectual 
uncertainty yaitu sebuah gejala tertangkapnya kehadiran dualitas realita yang berbeda pada ruang, 
Realita the Body dan Realita the Other. Kehadiran dualitas realita ini ditandai dengan 
ketidaksempurnaan hasil tangkap Realita the Body, yang memungkinkan adanya realita lain yang 
tersembunyi, Realita the Other. Pada Labirin Kampung Pulo, Ruang Teror hadir dalam bentuk 
ketidaksempurnaan penangkapan citra konfigurasi Kampung Pulo yang dilihat secara makro pada 
level ruang mikronya. 

Ruang Kampung Pulo terdiri dari konfigurasi alam, kota, dan ruang huni. Akan tetapi pada 
pengalaman ruangnya, kehadiran konfigurasi ruang huni sangatlah dominan. Hal ini ditunjukkan oleh 
kehadiran figur konfigurasi ruang huni paling dominan di 4 pendekatan milik Tschumi. Kehadiran 
konfigurasi ruang kota dan alam hanya hadir sembunyi-sembunyi atau mungkin ‘ternegasi’ oleh 
kehadiran konfigurasi ruang huni Kampung Pulo. 
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Realita the Other yang terjadi pada ruang labirin di Kampung Pulo terlacak dari pendekatan desire 
bahwa banyak figur-figur yang terlupakan, dari pendekatan performance terdapat sensasi ruang yang 
tidak dapat dikendalikan, dari pendekatan exhibition terdapat keterbatasan peristiwa yang terjadi, dan 
kesemuanya itu dipicu oleh bentuk limit Alur Bercabang, Alur Tekuk Berputar, dan Alur Buntu. Bentuk 
limit Alur Bercabang, Alur Tekuk Berputar, dan Alur Buntu yang sempit hanya memungkinkan 
peristiwa berjalan terjadi, dan jalurnya yang pendek-pendek hanya memungkinkan pelaku mengamati 
batas ruang dalam waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan bentuk limit Alur Bercabang, Alur Tekuk 
Berputar, dan Alur Buntu sulit untuk dikuasai oleh pelaku ruang.  Lain halnya dengan bentuk limit 
Node yang memberi waktu lama bagi pelaku ruang untuk mengamati dan luasnya tempat untuk 
variasi peristiwa dari actor lain. Bentuk limit Alur Lurus dan Alur Lengkung, walau membatasi pelaku 
ruang hanya mengalami peristiwa berjalan, bentuk alurnya yang panjang memberikan ruang waktu 
yang cukup panjang untuk pelaku ruang mencerap figur-figur sebagai batas ruang. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan Ruang Teror pada Labirin Kampung Pulo muncul dari kompleksitas bentuk 
formalisasi ruang kampung yang memungkinkan hadirnya dualitas realita, Realita the Body dan 
Realita the Other. 
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