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Sejak muncul pada awal tahun 2020, krisis akibat COVID-19 telah berdampak secara global. Selain 

masalah kesehatan, pandemic ini telah mebawa perubahan yang cukup signifikan pada kehidupan 

masyarakat sehari hari karena harus menjaga jarak secara fisik. Selain itu, beberapa konsekwensi lainnya 

yang muncul antara lain: kehilangan pekerjaan, bekerja dan belajar dari rumah dan megurangi kontak 

dengan keluarga dan teman-teman. Kegiatan berkumpul yang merupakan ajang bersosialisasi sangat 

dibatasi demi memutus rantai penyebaran virus. Akibatnya, ruang-ruang publik yang merupakan tempat 

bertemu dan berkumpul secara fisik menjadi kosong. Pertanyaan yang masih terus didiskusikan: 

Bagaimanakah kondisi ruang public kita? apakah ruang public kita sudah tidak bisa lagi berperan sebagai 

wadah bersosialisasi? Apakah ruang public kita telah bertransformasi dalam bentuk lain?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Perdebatan tentang transformasi ruang public sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kajian tentang 

perubahan pada ruang public telah dibahas oleh beberapa peneliti sejak awal abad ke 19.  Beberapa filsuf 

terkenal seperti Jurgen Habermas, Hannah Arendt dan Richard Sennet dalam kajian teori politik mereka 

menganggap bahwa ruang publik pada perkembangannya telah mengalamai degradasi bahkan menghilang, 

diakibatkan semakin maraknya privatisasi dengan alasan keamanan, kenyamanan dan keindahan, yang 

dilatarbelakangi factor-faktor politik (Arendt, 1958; Habermas et al., 1974; Sennet, 1992).  

 

Sementara wacana tentang transformasi ruang publik yang menggambarkan proses kemerosotan tersebut 

masih terus diperbincangkan, beberapa peneliti memiliki interpretasi yang berbeda. Para urbanis ini percaya 

bahwa masih ada celah untuk mengkaji ulang tentang teori ruang public sebagai suatu entitas yang 

mengalami perubahan bentuk menjadi berbagai jenis yang baru. Seperti yang dikemukakan oleh Amin 

(2008), tidak ada ruang public yang statis dan sama, melainkan suatu agregasi ‘ruang-waktu’ yang beraneka 

ragam. Setiap ruang publik berbeda dalam ritme penggunaannya (termasuk dimensi temporal dan teritori) 

dan regulasi (termasuk kesepakatan/negosiasi lokal dan umum) (Amin, 2008; Brighenti, 2010). Ada 

sejumlah ruang yang lebih cair, yang mereka sebut 'loose space'—ruang yang memungkinkan adanya 

kesempatan untuk menikmati peristiwa yang bersifat spontan dan beragam, ruang dimana dapat bertemu 

akan hal-hal menarik yang tak terduga (Franck & Stevens, 2007). Ini merupakan ruang di mana 

ketidakpastian bentuk dan penggunaan spasial mampu memperkuat hubungan sosial, ruang yang mampu 

memadukan bentuk spasial dan budaya yang kompleks (Manfredini et al., 2016).  

 

Melihat ‘longgarnya (looseness)’ fungsi dan bentuk ruang publik, beberapa peneliti berpendapat bahwa 

ruang publik saat ini merupakan suatu hasil transformasi ruang yang telah menjelma menjadi bentuk-bentuk 

baru. Bentuk-bentuk tersebut dapat mencerminkan perubahan akan kebutuhan, aktivitas, tindakan, 

keterlibatan visual, dan keterikatan pada nilai-nilai masyarakat (Francis, 1989; van Melik et al., 2007). Para 

peneliti percaya bahwa, karena nilai-nilai masyarakat telah berubah dari waktu ke waktu, generasi baru akan 

mengalami ‘ruang’ dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya, dan pengalaman terhadap suatu 

‘ruang’ pun akan terus berubah (Townshend & Madanipour, 2008). 

 

Sejak terjadi krisis pandemic COVID-19, perubahan ruang public sangat terasa. Pembatasan penggunaan 

ruang publik dan jarak sosial telah menjadi langkah kebijakan utama untuk mengurangi penularan virus dan 

melindungi kesehatan masyarakat. Pada saat pandemic ini, setengah dari populasi dunia telah diminta untuk 

tinggal di rumah dan menghindari banyak tempat umum. Apa dampak jangka panjang dari pandemi COVID-

19 terhadap ruang publik setelah pembatasan dicabut? Kedalaman dan tingkat transformasi yang masih 

belum jelas, terutama yang berkaitan dengan desain masa depan. Ada kemungkinan bahwa krisis COVID-

19 dapat secara mendasar mengubah hubungan kita dengan ruang publik. 

 



 

Di tengah krisis COVID-19, kita merasakan pedihnya kehilangan suasana social yang akrab di tempat-

tempat umum yang ramai. Seperti saat ini kita harus berada pada lokasi yang berbeda dengan kondisi 

protocol masa pandemic yang berbeda pula, bertemu dalam ruang virtual. Sementara beberapa dari kita 

dilarang berada di tempat umum kecuali melakukan layanan penting, yang lain dapat menikmati beberapa 

taman dan area hijau sebagaimana masa normal. Terlepas dari pengalaman yang berbeda ini, saya ingin 

berbagi tentang ‘ketidakpastian’ sebagai antisipasi perencanaan ruang dimasa mendatang. Ketika kita 

menjelajah di luar rumah kita, kita mengamati interaksi sosial yang asing dan jauh, menimbulkan pertanyaan 

tentang bagaimana perubahan hubungan sosial yang terjadi di ruang publik. Perencana, desainer, arsitek, 

manajer lanskap, dan jurnalis sudah banyak yang menulis tentang bagaimana krisis ini akan mengubah 

hubungan kita dengan ruang publik (Alter, 2020; Florida, 2020; Null and Smith, 2020; Roberts, 2020; van 

der Berg, 2020). Kita masih dalam masa krisis dan kemungkinan besar kita akan beradaptasi dengan 

pandemi global yang masih berkembang ini. Harapan kita tentunya, kita akan segera kembali ke ruang publik 

kita, sehingga tidak terlalu dini untuk kita memikirkan bagaimana profesi kita dapat berkontribusi dalam 

perubahan atau perlu beradaptasi pada masa pasca pandemic. 

 

Ada ketidakpastian yang besar tentang bagaimana COVID-19 akan memengaruhi desain, persepsi dan 

penggunaan ruang publik di masa depan. Berbagai pertanyaan muncul dalam momen ketikpastian tersebut: 

Bagaimana hubungan kita dengan ruang publik akan berubah? Berapa lama perubahan tersebut akan 

berlangsung? Apa hubungan antara desain ruang publik dan penularan penyakit? Akankah perilaku sosial 

baru yang kita amati hari ini tetap ada atau hanya sementara? Akankah hubungan emosional orang dengan 

tempat akan berubah? Bagaimana manfaat yang kita peroleh dari perubahan alam perkotaan? Akankah 

pandemi ini mengajari kita pelajaran baru untuk dimasukkan ke dalam desain infrastruktur dan fasilitas 

perkotaan? Apakah perhatian yang ditujukan pada COVID-19 mengalihkan kita dari tantangan eksistensial 

keberlanjutan dan perubahan iklim? Atau, secara optimis, akankah pengalaman global ini membawa kita 

untuk memikirkan kembali cara kita mengembangkan dan mendesain (ulang) kota kita? 

 

Selain persepsi, perilaku sosial kita di tempat umum juga mengalami perubahan. Kondisi pandemi ini 

membatasi kemampuan kita untuk mengembangkan hubungan baru, terutama dengan orang asing. Ruang 

publik mungkin masih menjadi tempat interaksi sosial, tetapi mungkin akan lebih sulit untuk kegiatan yang 

bersifat spontan dan informal. Padahal, bentuk-bentuk sosialisasi seperti ini seringkali dibutuhkan dalam 

membangun suatu komunitas. Untuk memahami dampak COVID-19 pada sosialisasi dan interaksi sosial 

informal, sekali lagi kita akan membutuhkan pengamatan dan kerja lapangan yang bersifat kualitatif setelah 

pembatasan dicabut nantinya. Mungkin juga perlu untuk mengunjungi kembali lokasi studi untuk 

mengumpulkan kembali data lapangan berdasarkan kelompok umur untuk mendokumentasikan perubahan 

yang terjadi. 

 

Salahsatu tujuan dari profesi sebagai Perencana Kota ialah menciptakan persepsi suatu tempat di mana orang 

bisa merasa diterima, nyaman dan aman. Persepsi ruang publik merupakan bidang penelitian yang penting 

(Heffernan et al., 2014; Pugalis, 2009) dan persepsi publik dapat menentukan apa yang dirancang dan 

bagaimana. Namun kondisi pandemi saat ini menjadi suatu ancaman akan perubahan yang cukup siknifikan 

dalam hubungan kita dengan ruang-ruang yang bersifat publik, terutama ketika orang lain juga hadir. Ada 

pertanyaan tentang efek lockdown dan tindakan ‘tinggal di rumah saja’ pada anak-anak dan remaja, dan 

bagaimana pengalaman ini dapat mengubah rasa keterikatan dan keintiman mereka dengan ruang publik. 

Bukan hanya ruang publik secara umum, tetapi bagian kota yang sebelumnya memiliki keterkaitan emosi 

dan perasaan dengan mereka, seperti alun-alun, taman, gang, tepi sungai - tempat di mana orang mungkin 

memiliki pengalaman romantis atau budaya. Kaum muda mungkin menjadi kurang terikat dengan tempat-

tempat ini sebagai akibat dari ‘tinggal di rumah’ yang berkepanjangan, atau mungkin mereka menjadi lebih 

terbiasa dengan isolasi online.  

 

Ukuran, ruang lingkup, dan kecepatan krisis membuatnya kita merasa sedang menjalani kehidupan dalam 

masa transformasi. Seolah-olah kita sedang mengalami pergeseran tektonik, di mana tanah bergerak di 

bawah kita, mengubah prinsip dan aturan dasar yang mengatur keseharian kita. Masa-masa stabil diinterupsi 



oleh jeda yang tiba-tiba dengan perubahan yang cepat. Menurut ahli biologi evolusi, kondisi ini mengacu 

pada teori keseimbangan bersela, di mana perubahan evolusioner tidak kumulatif dan bertahap, melainkan 

terjadi pada saat-saat tertentu (Gould dan Eldredge, 1993). Thomas Kuhn mengkonseptualisasikan 

perubahan ini sebagai pergeseran paradigma (Kuhn, 1962). Momen-momen penting ini adalah kesempatan 

untuk memulai hal-hal baru yang bersifat radikal. Momen-momen ini mendefinisikan kembali hal apa yang 

dapat diterima, menggeser apa yang disebut pembuat kebijakan sebagai jendela Overton (Crabtree, 2020; 

Lehman, 2019). Periode-periode ini menciptakan peluang untuk melakukan upaya yang sebelumnya 

dianggap tidak mungkin tetapi sekarang layak atau perlu. Ketika di tengah perubahan ini, pelajaran apa dari 

masa lalu yang masih bisa kita ambil dan pemahaman sebelumnya apa yang harus kita buang? 

 

Mungkin prediksi seperti itu menjadi agak kabur diakibatkan karena munculnya krisis pandemic ini yang 

secara tiba-tiba. Barangkali pandemi ini hanya untuk memperbaiki tindakan kita, namun tidak merubah nilai-

nilai yang bersifat fundamental. Disiplin ilmu kita masing-masing telah memberikan pengetahuan, 

pemahaman, dan metode untuk mempelajari kaidah ruang publik. COVID-19 bukanlah pandemi pertama 

kita pernah kita alami, juga bukan pertama kalinya perencanaan dan desain berfokus pada peningkatan 

kesehatan masyarakat. Pebraikan kondisi sanitasi kota memotivasi para perencana, arsitek, dan engineer 

untuk mendesain ulang kota pada akhir abad ke-19 (Sennett, 2018). Sehingga, sejak 1990-an minat dalam 

pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, engginering dan perencanaan kota mulai 

bangkit kembali, dan bidang tersebut telah menjadi bidang keahlian yang cukup mapan, dengan komunitas 

ilmiah yang aktif dan jurnal akademis bereputasi bagus. Dilihat dari perspektif ini, kita harus dapat 

membangun keahlian yang ada untuk beradaptasi dan memperbaruinya secara praktikal. Lebih baik lagi, 

COVID-19 dapat menghadirkan peluang untuk mengintegrasikan perspektif kesehatan ke dalam 

perencanaan dengan cara baru. 
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