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Keesokan harinya saya pergi ke Jawatan Pendaftaran Tanah di Jalan Majapahit, yang berada di bawah Kementerian 
Kehakiman (saya tidak tahu kantor apa ini dan juga tidak tahu apa itu ilmu Geodesie) dengan membawa ijazah Ujian Negara 
saya dengan nilai yang katanya masuk rangking ketiga se Jakarta. Saya dipertemukan dengan Kepala Jawatan, Bapak 
Muntoha (alm.), dan setelah beliau melihat daftar nilai ijazah saya, dengan Matematik, Fisika, dan Kimia di atas 8, saya diberi 
secarik kertas oleh beliau agar saya ke Bandung untuk bertemu dengan Prof. H.A. Brouwer, seorang Belanda, Ketua 
Afdeeling Geodesie. Saya masih ditanya apakah saya masih dapat berbahasa Belanda. Saya menjawab positif, namun dalam 
batin saya merasa bahasa Belanda saya adalah bahasa Belanda SD selama 7 tahun.

PEJALANAN KE BANDUNG DAN MENJADI MAHASISWA

Saya ke Bandung dengan kereta api, sepanjang jalan saya terus berpikir bagaimana saya menyapa seorang Professor dalam 
bahasa Belanda. Orang yang pertama saya temui di kampus Ganesha adalah Mr. Lichtermut, seorang concierge (semacam 

juru kunci) Fakultet. Saya bertanya di mana kamar Prof. H.A. Brouwer, tanpa banyak bicara hanya 
dengan memperlihatkan surat dari Pak Muntoha tersebut. Setelah saya mondar-mandir di depan 
ruangnya di wing kiri di belakang auditorium akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu 
kamarnya dan disuruh masuk. Tanpa banyak bicara panjang-panjang saya perlihatkan secarik 
kertas dari Pak Muntoha, Direktur Jawatan Pendaftaran Tanah. Kemudian beiiau mengatakan yang 
saya mengerti bahasanya “anda telah saya terima dan kuliah akan dimulai minggu depan. Lihat 
papan pengumuman di depan kantor ini”. Dalam batin, saya berpikir begitu mudah masuk 
perguruan tinggi, kalau saya bandingkan dengan keadaan saat ini, tanpa saya harus mendaftarkan 
diri. Rupanya data tentang saya telah disampaikan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Beberapa hari 
kemudian, saya tidak merasa mengisi formulir seperti sekarang ini, akhirnya mendapat Nomor 
Pokok (stamboek) mahasiswa, nomor 1236. Ini menggambarkan jumlah mahasiswa pada tahun 
1950 sebanyak itu pada waktu saya terdaftar.

AFDELING GEODESIE

Afdeling Geodesie yang kemudian dinamakan Jurusan Teknik Geodesi setelah menjadi ITB di tahun 
959, dipimpin oleh Prof. H.A. Brouwer (1950-1954), Prof. Ir. J.G.Jansen (1955-1957), kemudian 

terjadi exodus para guru besar Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1957 digantikan oleh guru besar Indonesia 
Prof. Ir. Soetomo Wongsotjitra (1958 1962).

Gb. 1  Prof. H.A. Brouwer, 
Kepala Afdeling 
Geodesie pertama 
1950 - 1955
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Pada awalnya (angkatan 1950) ada 14 mahasiswa, di mana 9 orang dengan beasiswa Jawatan Pendaftaran Tanah (JPT), 2 
orang mahasiswa dari Dinas Topografi AD dengan beasiswa Pelajar Angkatan Perang, dan seorang sebagai pendengar 
karena hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama, yaitu Pak Soenaryo yang seingat saya lahir pada tahun 1917, jadi 

mahasiswa tertua di antara kami. Saya termasuk yang termuda, karena teman-teman lainnya di 
atas saya umurnya. Setelah 3 minggu kuliah datang 2 orang Indonesia, Pandu dan Nugroho, yang 
drop out dari Akademi Angkatan Laut Belanda di Den Helder. Akhirnya ada 2 orang dengan 
beasiswa JPT drop out setelah setahun kuliah, namun salah seorang bernama Marathon 
Wiryasanjaya akhirnya sukses dalam kariernya sebagai salah satu Direktur Bank Indonesia dan 
sebelum pensiun menjadi Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pak Soenaryo, walau 
sebagai pendengar dibolehkan mengikuti ujian-ujian P1 dan memperoleh nilai lebih tinggi dari 
kami yang baru lulusan SMA. Prof. Brouwer mengusulkan agar Pak Soenaryo mengikuti "colloqium 
doctum", suatu ujian untuk menyetarakan dengan lulusan SMA, dan berhasil maka di tahun kedua 
beliau sudah menjadi mahasiswa penuh. Bahkan ketika ujian akhir beliau lulus "cum laude" pada 
tahun 1956 dari Afdeling Geodesie, dan kemudian dikirim ke Munchen, Jerman, dan memperoleh 
Dr.Ing. Beliau adalah doktor pertama dari Teknik Geodesi Bandung, dari luar negeri, dan kemudian 
menjadi guru besar di ITB pada tahun 1970.

KULIAH DI AFDELING GEODESIE

Kuliah dalam bahasa Belanda pada awalnya terasa sulit, apalagi jika dosennya, seperti Prof. Dr. Klomp , dosen Geologi 
(Geologi Umum, dan Geologi Indonesia). yang memberi kuliah seperti air. Beliau sangat disiplin datang ke ruang kuliah tepat 
waktu, kemudian memberi kuliah seperti air mengalir dan begitu lonceng berbunyi beliau tutup buku di meninggalkan 
mahasiswa yang masih bengong. Hanya seorang teman, yang bernama Suparman (alm.) yang bia dipanggil "Ompong" 
dapat mencatat kuliahnya dengan rapih dalam diktatnya. Kami semua mengcopy dari dik Ompong dengan menulis kembali, 
karena belum ada mesin fotocopy pada waktu itu. Saya terpaksa membeli buku teks "Algemene Geologie", karangan van 
Bemmelen untuk mempelajari istilah-istilah geologi yang dalam kuliah Prof. Klomp , sukar untuk dicatat nama-nama 
geologi dan nama batu-batuan yang disebut-sebut Prof. Klomp  dalam kuliahnya.

Sistem pendidikan 5 tahun, dibagi dalam 5 jenjang yang dinamakan berturut-turut: P1, P2, C1, C2 dan Ingenieur (Insinyur). P 
adalah singkatan dari Propaedeuse (Studi Pendahuluan), C adalah singkatan tingkat Candidaat (Kandidat atau calon) dan 

e

e
e

Gb. 2. Prof.Ir. J.G. Janssen
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tingkat Ingeniere adalah tingkat terakhir. Ujian yang berjadwal hanya untuk matakuliah-matakuliah dasar dan dilakukan 
bersama dengan mahasiswa afdeling lain yang memperoleh matakuliah tersebut seperti Matematika dan Ilmu Alam 
(Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Ukur Proyektif, Ilmu Ukur Lukis atau bechrijvende meetkunde, Ilmu Ukur Differensial, Ilmu Alam, 
Optika dan Mekanika). Geodesi mempunyai kuliah Matematika yang paling banyak.

KEJADIAN DALA KULIAH DAN UJIAN

Salah satu kejadian yang menggelikan dalam salah satu matakuliah Matematika di zaal 6 (Ruang kuliah No. 6) yang luas dan 
bangku kuliahnya seperti di amphi-theater dan dapat memuat semua mahasiswa dari semua afdeling yang mengambil 
matakuliah ini, dan ketika seorang dosen (mungkin namanya Dr. Albada) menjelaskan tentang salah satu topik mengenai 
bilangan "tak terhingga" ("het oneindige") dengan panjang lebar. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa keturunan menyela 

dosen dan bertanya dalam bahasa Belanda tentunya, "Tuan, apa itu tak 
terhingga". Dosen pun tertegun dan memanggilnya ke depan, disuruh 
berdiri di ujung papan tulis warna hitam (dulu belum ada spidol, jadi 
pakai kapur tulis), dan diberi kapur tulis tetapi disuruh menarik garis lurus 
dimulai ujung papan sebelah kanan ke kiri dan tidak boleh putus-putus. 
Dia mulai menarik garis lurus dan tiap kali menoleh ke dosennya, disuruh 
terus menarik garis. Dan ketika sampai di ujung papan tulis sebelah kiri 
dia berhenti dan melihat ke dosennya lagi dengan muka yang lugu dan 
mengira sudah selesai, tetapi dosen memerintahkan terus menarik garis 
melalui dinding tanpa putus, sehingga ketika bertemu pintu sebelah kiri 
ruang kuliah yang memang terbuka, tetap diperintahkan terus menarik 
garis tidak boleh putus. Dan karena tidak ada papan atau dinding yang 
dia dapat gores dengan kapur, maka keluarlah dia dari ruang kuliah. 
untuk menarik garis di udara, barangkali. Tadinya kami ingin tahu juga 
apa itu "tak terhingga" dengan contoh menarik garis ini, tetapi 
kemudian dosen menutup pintu itu dan mulai meneruskan kuliahnya, 

tahulah kami bahwa mahasiswa itu kena setrap diusir keluar ruang kuliah dengan halus. Kami semua diam dan tidak 
bertanya takut kena setrap seperti mahasiswa tersebut. Ketika dosen meneruskan kuliahnya, tiba-tiba si mahasiswa tadi 
muncul di pintu ruang kuliah sebelah kanan yang terbuka dan berdiri tegap masih pegang kapur. Dosen kaget dan langsung 
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bertanya dalam bahasa Belanda "Dari mana anda?". Langsung dijawab oleh si mahasiswa dengan enteng: "Dari tak 
terhingga". Akhirnya dosen tertawa dan semua mahasiswa ikut geli karena melihat mimik si mahasiswa menjawab seperti 
orang yang datang dari planet lain. Ini anekdot yang benar terjadi.

Ujian matakuliah-matakuliah pokok dilakukan secara lisan. Dan tidak ada jadwal yang dibuat untuk ujian lisan. Jika 
mahasiswa merasa telah siap untuk diuji maka mendatangi professornya untuk minta diuji, dan kemudian ditetapkan 
waktu dan tempatnya. Biasanya saya dan Suparman didorong teman-teman untuk maju ujian lisan lebih dahulu, agar 
mereka dapat memakai kami sebagai sumber informasi tentang apa saja yang ditanya dalam ujian lisan. Ini namanya 
pendidikan bebas dan diserahkan kepada mahasiswa.

Setiap matakuliah yang lulus setelah diuji diberi surat Tentamen (tentamen brief), yang berupa tanda lulus ujian dalam 
matakuliah yang disebut dalam surat tentamen dengan jangka waktu berlakunya kelulusan matakuliah yang diuji. Ada 
yang berlaku 6 bulan, satu tahun, dan jika tidak ditulis berlakunya berarti berlakunya "seumur hidup" selama kuliah di 
Afdeling. Kita harus menjaga pada akhirnya semua matakuliah yang tercantum dalam kurikulum telah memiliki surat-surat 
tentamen dengan jangka waktu kelulusannya dan tidak ada yang daluwarsa. Hanya matakuliah dasar umumnya dijadwal 
dan diselenggarakan secara tertulis dan massal (beramai-ramai bersama semua afdeling). yang memperoleh mata kuliah 
dasar.

Saya umumnya mendapat surat tentamen lulus ujian yang masa berlakunya minimal 1 tahun, tetapi umumnya tanpa batas 
waktu, kecuali matakuliah Geologi dari Professor Klomp .

Saya senang dengan matakuliah ini walaupun saya susah mengerti kuliahnya karena bahasa Belandanya sangat cepat. 
Pekerjaan di Laboratorium Geologi adalah mengenal dan menghafal nama batu-batuan yang tersimpan dalam laci-laci di 
mana semua batu-batuan tersimpan dengan rapi. Saya harus mengenal namanya, jenis batu-batuan (igneous rock atau 
batu-batuan dalam, batu-batuan metamorf, teksturnya, warnanya, nama dan jenis mineral yang terkandung dalam batu-
batuan, dsb). Akhirnya saya dapat menghafal dan mengenali batu-batuan yang ada dalam lemari di lab tersebut. Bahkan 
saya sampai hafal di laci mana suatu batu-batuan itu berada. Saya selalu belajar dan saling menguji dengan teman namanya 
Soerjono. Setelah kami berdua merasa siap kami berdua minta diuji oleh Prof. Klomp . Saya disuruh masuk dulu oleh 
Soerjono, karena saya lihat dia mulai gelisah. Kamar Prof. Klomp  di lantai 2 dan Soerjono menunggu di dasar tetapi dapat 
melihat kamarnya Klompe dan akan tahu kalau saya telah selesai dan keluar dari kamar Klomp . Mengenai pertanyaan 
tentang batu-batuan Prof. Klomp  mengeluarkan batu-batuan dari lacinya sendiri. Saya kaget batu-batuan yang belum 
pernah saya lihat di laci di lab. Walaupun saya gagap menjawabnya, nampaknya betul Beliau mengangguk. Tiba pertanyaan 

e
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terakhir beliau bertanya apa nama alat untuk merekam gempa. Saya telah menemukan kata awalnya pakai "seis", "seis" 
tapi saya tidak dapat meneruskan kata lanjutannya, dan Prof. Klomp  melihat saya, dan saja jadi grogi dan gelisah, akhirnya 
saya tidak sengaja menginjak kaki beliau. Saya kaget dan beliau juga kaget, dan saja lontarkan saja nama alat yang ditanya 
"Seisz Ikon". Beliau malah terbahak-bahak, dan saya juga sadar bahwa Seiz Ikon itu merk suatu kamera. Seharusnya 
"seismometer atau seismograf". Akhirnya beliau mengatakan "silahkan datang lagi dalam 6 bulan", artinya mengulang. 
Saya keluar dari kamar Klomp  dan turun ke bawah berpapasan dengan Soerjono dengan menggeleng kepala tanda tidak 
lulus. Membuat Soerjono menjadi gelisah. Soerjono pun masuk ke dalam kamar Klomp . Begitu saya baru sampai di pintu 
mau keluar gedung, saya lihat Soerjono sudah keluar dari kamar Klomp . Wah kok begitu cepat saya tanya kemudian. "Wah 
ini gara-gara kamu bikin Klomp  marah", kata Soerjono. Saya tanya lagi apa yang terjadi, sehingga tidak sampai satu menit 
anda sudah keluar. Ternyata ketika ditanya kepada Soerjono batu yang beliau keluarkan dari laci mejanya, Soerjono menjadi 
gagap dan menjawabnya salah, sehingga Soerjono disuruh datang lagi 6 bulan kemudian.

Di Afdeling Geodesie ada matakuliah Jalan Kereta Api diberikan oleh Prof. Ir. T.A.M.Koster, bekas pegawai Perkeretaapian di 
Bandung. Isi kuliah mengenai "route survey" tetapi khusus perkeretaapian. Ketika saya sudah siap untuk ujian saya 
menghadap beliau dan pada hari itu juga saya disuruh duduk di depan meja gambar. Di atas meja gambar ada peta topografi 
daerah Karawang. Dia perlihatkan adanya busur sungai yang cukup besar dan kontur tinggi di peta. Dia minta saya 
menggambar trace jalan kereta api di busur sungai tersebut dan spesifikasinya, bukan hanya sekedar garis saja. Yang jadi 
masalah adalah beliau berdiri di depan saya melihat saya mulai bekerja menyebabkan saya jadi grogi, terutama membuat 
spesifikasi jalan kereta api, lereng (tilt) antara busur dalam dan busur luar, sudut busur dan perbedaan tinggi antara awal 
busur dan akhir busur. Tiap garis yang saya tarik dia tanya macam-macam. Saya merasa tidak dapat menjawab dengan benar 
dan sudah terbayang saya tidak lulus. Setelah satu jam beliau katakan ujian selesai, dan kemudian beliau bertanya: "Kalau 
anda lulus nantinya mau kerja di mana?" Saya jawab: "di kantor Kadaster". Terus beliau katakan: "OK anda saya nyatakan 
lulus, tetapi sekali-kali jangan melamar pekerjaan di perkeretaapian". Saya sangat gembira dan bersumpah dalam batin saya 
tidak akan melamar pekerjaan di perkeretaapian.

Ada kuliah Geomorfologi diberikan oleh Dr. Van Eijkeren (kalau tidak salah). Saya senang kuliah ini dan sampai sekarang pun 
saya senang member kuliah Geomorfologi di pesisir IPB. Ketika saya minta ujian matakuliah ini, beliau mengajak saya 
dengan mobil VW Kodoknya untuk sebentar mengantar ke Lembang, katanya. Saya senang diajak jalan-jalan. Di suatu 
tempat di jalan ke Lembang beliau berhenti untuk melihat patahan Lembang, sungai yang ada di bawahnya, bentuk bukit 
dan gunung dan banyak lagi. Kemudian beliau mengajak saya minum kopi di hotel Lembang. Setelah kembali ke kampus, 
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beliau mengeluarkan kertas dari tasnya dan ditandatanganinya dan diberikan kepada saya. "Ini surat lulus tentamenmu". 
Saya kaget bahwa perjalanan ke Lembang itu adalah ujian geomorfologi di lapangan secara nyata. Namun, saya sebenarnya 
lebih banyak mendengarkan yang lebih masuk dalam otak saya daripada saya menghafal untuk ujian. Ini yang saya rasakan.
Ada matakuliah yang paling membosankan adalah kuliah Kadaster (Pendaftaran Tanah), yang diberikan oleh Mr. C.G. van 
Hulst, seorang pegawai tinggi di Jawatan Pendaftaran Tanah, Jakarta. Beliau adalah dosen luar biasa. Orangnya gemuk, dan 
kalau memberi kuliah, biasanya pada jam-jam siang sesudah makan siang, karena beliau datang dari Jakarta. Karena 
kuliahnya dengan duduk dan membaca tanpa mimik dan bahasanya datar, sehingga sebagian dari kami dapat tertidur, 
termasuk saya. Padahal sebagian besar mahasiswa Geodesie adalah mahasiswa ikatan dinas Jawatan Pendaftaran Tanah. 
Sudah terbayang bagaimana bosannya pekerjaan pendaftaran tanah ini.

Ketika saya dan Suparman Sentot lulus sebagai Sarjana Teknik Geodesi di akhir tahun 1955, ada lowongan Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah di Semarang, karena ditinggalkan oleh Kepala yang lama, Mr, Brangaert yang pulang ke Negeri Belanda. 
Posisi ini ditawarkan kepada saya tetapi saya tawarkan kepada Suparman Sentot karena dia lebih senior daripada saya tetapi 
beliau tidak mau karena menunggu posisi di Jakarta. Maka jadilah saya Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tanpa pernah 
menjadi pegawainya, dan tidak pernah belajar manajemen kantor dan tatabukunya. Saya terpaksa belajar tentang sistem 
pendaftaran tanah dari pegawai-pegawai saya yang senior yang sejak zaman Belanda sudah di kadaster (Kantoor van het 
Kadaster).

Ada suatu kejadian yang selama studi tidak pernah kami ceriterakan kepada siapapun termasuk administrasi Afdeling, 
adalah tentang ujian Astronomi Geodesi oleh Prof. Soetomo Wongsocitro. Ujian ini bersifat tertulis. Kami semua angkatan 
1950 belajar keras untuk menghadapi ujian ini. Setelah tiba hari dan waktu untuk ujian kami ke Afdeling dan kami melihat di 
papan pengumuman telah ada hasil ujian Astronomi Geodesi, dimana semua mahasiswa mendapat nilai 7 dan lulus. Kami 
semua bengong, bagaimana ujian belum dilakukan tetapi sudah dapat nilai. Analisis kami adalah bahwa Pak Tomo, begitu 
kami memanggil merasa telah memberi ujian dan kertas ujian tidak ada dan merasa hilang. Takut dituduh menghilangkan 
kertas ujian, maka semua dinyatakan lulus dengan nilai 7. Kami merasa puas dan kami diamkan saja serta melakukan 
gerakan mulut sampai semua lulus. Faktanya matakuliah ini tidak mempengaruhi profesi kami di masyarakat, kecuali 
mereka yang akan memilih studi "space geodesy"

Di tingkat V kami mulai mengerjakan pekerjaan praktik lapangan. Kerja praktik pertama adalah pemetaan terrestris daerah 
yang akan dibangun kota minyak Minas, di Pakanbaru, Riau. Di daerah ini kami mengukur poligon berkelompok 2 orang per 
tim ditambah pembantu ukur untuk pegang rambu (baak). Dalam survei kami berhadapan dengan gajah, beruang, dan juga 
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harimau, di mana saya dan Soeryono lari pontang-panting tanpa melihat ke belakang karena mengira harimau ada di 
belakang. Nyatanya harimau tidak mengejar, tetapi tidur di bawah pohon menikmati ramainya burung berkicau seperti 
mendengar orkestra. Bagi manusia, kicau-kicau burung yang ramai ini pertanda sang raja hutan ada di bawahnya. Praktik 
lapangan kedua adalah pengukuran triangulasi yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Tiap mahasiswa ditugaskan 
mengukur sudut pada titik triangulasi yang berada pada puncak-puncak gunung dengan membidik pada titik triangulasi 
Iainnya yang berada di puncak-puncak gunung sekitarnya. Suparman Sentot berada di puncak Merapi (Jawa Timur), 
Soegiarso di G. Baluran, Soegiarto di G. Kukusan, Slamet Nadi di G. Blambangan di Selatan sedangkan saya clan Soeryono 
semula direncanakan di G. Prapat Agung, Bali, yang tingginya hanya 340 meter. Pendakian G. Prapat Agung dari selatan 
sangat berat karena sangat terjal dan tidak dapat mencapainya dalam satu hari.

Menginap di lereng terjal dalam tengah perjalanan kami diganggu harimau, tetapi dapat kami usir dengan api unggun yang 
besar. Akhirnya kami putuskan untuk kembali dan mencari titik lain di Pulau Menjangan di utara Bali. Inipun gagal karena 
banyak sekali binatang buas, seperti buaya atau biawak atau komodo bentuknya, maka kami putuskan mencari pulau lain 
dan akhirnya kami menempati pulau Merpati (Nama pulau waktu itu dalam bahasa Belanda "Duiven eiland" di lepas pantai 
kota Bajulmati). Pengukuran dilakukan di waktu malam, sesudah jam 12 tengah malam, karena udara bersih tanpa awan 
sehingga semua puncak gunung terlihat. Pengukuran berseri menurut metode Schrijber".

Saya dan Soerjono masih ditugaskan (tugas kerja lapangan ketiga) adalah menentukan posisi muara Kali Bodri, Jawa 
Tengah. Tujuan pengukuran kami adalah untuk menentukan laju akresi pantai dekat muaa Kali Bodri. Pada tahun 1934 
Pemerintah Belanda telah melakukan penyudetan kali sehingga muara sungai yang semula menghadap ke timur yang dapat 
mendangkalkan pelabuhan Semarang. Dari pengukuran yang kami lakukan di tahun 1954, 20 tahun kemudian, ternyata 
akresi terjadi 200 m per tahun, akibat pembabatan hutan di bawah hulu untuk perkebunan.

SKRIPSI DAN WISUDA

Sebelum dapat diwisuda ada kewajiban tiap mahasiswa membuat skripsi. Skripsi saya berjudul "Penelitian Prisma Roelofs". 
Prisma ini dipakai untuk membidik titik pusat lingkaran matahari dengan mata dengan theodolit dalam pengukuran arah 
azimuth. Pembimbing saya adalah Prof. H.A. Brouwer. Testing dilakukan di lab Fisika untuk testing refraksi. Akhirnya saya 
dapat menulis skripsi dalam bahasa Belanda setebal 25 halaman, dan dinyatakan lulus. Pada waktu itu tidak ada skripsi lebih 
tebal dari 50 halaman.
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Setelah kira-kira 5 tahun 5 bulan kuliah, Suparman Sentot (alm.) dan saya merasa telah mengumpulkan semua surat 
tentamen yang diperlukan dan tidak ada yang daluwarsa serta juga telah lulus menulis skripsi. Setelah semua persyaratan 
dipenuhi maka ditetapkan waktu wisuda melalui sidang Senat untuk kami berdua. Yang menjadi penghubung kami dengan 
sidang Senat adalah Ir. C.M.A. van den Hout. Kami disuruh tunggu di Jurusan, memakai baju lengan panjang dan dasi. 
Sidang Senat dilakukan di Auditorium di wing kiri, kampus Fakultet. Kira-kira jam 12, van den Hout menjemput kami dan 
ketika kami masuk saya melihat senat terdiri dari, Prof. Ir. Soetedjo, Dekan, ada Prof. Ir. Soetomo Wongsotjitro, Prof. Ir. 
Gunarso, Prof. H.A. Brouwer yang duduk di samping Dekan, dan ada Prof. Ir. J.G. Janssen. Ir. C.M.A. van den Hout berdiri 
mendampingi kami berdua. Setelah Dekan membacakan laporan bahwa kami berdua telah memenuhi dan lulus semua 
syarat-syarat untuk ujian insinyur maka kami dinyatakan lulus sebagai insinyur geodesi. Dalam ijazah disebut Sarjana Teknik 
Geodesi.

Kami berdua adalah lulusan pertama dari angkatan tahun 1950. Angkatan 1950 yang lulus pada tahun 1956 adalah empat 
orang: Soerjono, Soegiarso (alm). Slamet Hadi (alm.), Soenarjo (alm.); lulus pada tahun 1959 adalah tiga orang: Pranoto 
Asmoro (alm.), Soegiarto (alm.), Soelono (alm.)
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Konspirasi yang Keji (Catatan Pribadi)SLIMUR:

Sebagai suatu catatan pribadi, semacam personal history yang barangkali 
(masih) terlalu pribadi, tulisan ini berisi campuran kesan dan pesan. Tidak 
berpretensi untuk menghasilkan catatan referensial, melainkan sekedar ingin 
menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang pernah mantas di dalam tubuh 
institut yang tercinta ini. Bagi seorang sejarawan sosial (dari sudut social history) 
boleh jadi merupakan ilustrasi bagaimana dampak suatu organisasi keilmuan 
terhadap seseorang atau kelompok, bagaimana suatu lembaga (formalisasi 
keilmuan) dapat menimbulkan aksi atau reaksi dari warganya, atau secara politis, 
dari konstituennya. Selebihnya (sisanya) catatan ini sekadar contoh bagaimana 
seorang optimis  kalaulah bukan seorang konformis. Medioker  melewatkan 
waktu senggangnya di tengah hingar bingar dan hiruk pikuknya dunia 
pendidikan arsitek pascamodern.

Satu-satunya kegagalan semasa saya di ITB adalah lepasnya gagasan desain dari 
dunia arsitektur. Tapi, tentu saja, kalimat ini berlebihan, sebab memang bukan 
itulah satu-satunya kegagalan yang pernah saya hadapi. Misalnya, saya tidak 
pernah berhasil menyusun buku-ajar selama Iebih dari 30 tahun mengajar 
Sejarah Arsitektur. Padahal, catatan kuliah saya berlapis-lapis, nyaris berganti 
setiap semester.

Setiap kali saya tulis ulang hasil pemaparan saya di depan kelas  saya bahkan 
pernah merekamnya dalam pita, dan ketika saya putar ulang, baru saya sadari
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bahwa hampir pada setiap awal kalimat saya mendahuluinya dengan ..eu...eu...  saya merasa selalu ada kekurangan di sana 
sini. Kemudian, selalu dihinggapi rasa kurang yakin akan kecukupan dan kelayakan bahan-bahan kuliah yang dengan susah 
payah telah saya susun sendiri. Saya harus membaca setiap hari selama seminggu hanya untuk tatap muka dengan 
mahasiswa selama satu jam (sic!) di depan kelas, meskipun pada tahun berikutnya mulai lebih selektif dan tidak lagi model 
sapu jagat.

Saya merasa kurang percaya diri. Dalam berbagai catatan pribadi, saya sering mengeluh, lalu merayaplah rasa rendah diri 
yang nampaknya semakin parah saja dari hari ke hari (sampai sekarang ini). Saya merasa sebagai a born loser, pecundang 
besar dari sejak lahir, van huis uit, kata orang Belanda, hingga segala kejadian yang tidak sejalan dengan keinginan saya 
terasa sebagai kegagalan, kegagalan besar. Saya berharap bahwa masalah seperti ini merupakan gejala umum. Mungkin 
karena saya tidak pernah punya mentor atau karena tanpa latar belakang kependidikan. Pak (Prof.) Suwondo Bismo 
Sutedjo-lah sebagai Ketua Departemen Arsitektur yang menanyakan, pada suatu hari, ketika kami bertemu di lorong 
gedung arsitektur, sesudah saya dinyatakan lulus ujian akhir pada bulan Maret tahun 1967: "Sanggupkah Anda mengajar 
Sejarah Arsitektur?" Sudah dua atau tiga semester tidak ada kuliah sejarah, karena kembalinya Prof. Vincent Raymond van 
Romondt  orang nomor satu dalam penguasaan Sejarah Arsitektur saat itu  ke negeri Belanda. Tidak ada silabus yang bisa 
dipakai rujukan, selain uraian pendek brosur Arsitektur ITB. Internet masih merupakan semacam khayalan komik Flash 
Gordon. Silahkan mengacu ke catatan kuliah dari Prof. van Romondt dulu. Begitulah keadaannya. Alangkah sederhananya!

Maka, mulailah karir saya sebagai dosen. Tanpa rencana. Tanpa bayangan apa pun. Tanpa road map, apalagi cita-cita. 
Padahal sudah enam tahun saya berikatan dinas pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Petugas Belajar (PETUG). 
Rupanya pasangan Suwondo dan Sujudi (seperti Pilkada, ya?) dengan mudah bisa menyelesaikan surat lolos-butuh dari DPU 
(cq. Bapak Karyomenggolo) ke P dan K. Bayangan untuk bekerja sebagai jajaran DPU di pelosok hutan rimba Kalimantan 
atau di sudut terpencil kepulauan Maluku pun buyar. Ternyata garis hidup saya menetapkan untuk tinggal di kota jadi dosen, 
dan of all bloody places, di arsitektur ITB pula! Beliau, Pak Wondo, begitu panggilan akrabnya, pernah ikut mendengarkan 
kuliah saya, duduk di deret belakang  seperti inspektur pendidikan yang pernah saya saksikan semasa SD dan SMP dulu  lalu 
sesudahnya memberi komentar sepenuhnya, seperti saya sudah punya gaya sebagai pengajar, yakni pandai menghindar 
ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa (!).
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Kegagalan perkara lepasnya desain itu bukan satu-satunya  seperti kalimat pembuka dan yang kemudian saya dengan 
celoteh di atas itu  tetapi bahwa itu yang terbesar, memang ya! Selang beberapa tahun sesudah saya pensiur (2003), 
terjadilah perombakan di dalam tubuh ITB yang baru menjadi Badan Hukum Milik Negara itu. Namun hal yang paling sulit 
dilupakan adalah berkenaan dengan organisasi pengelompokan keilmuannya, yakni sesudah arsitektur terpisah dari Bagian 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1952) dan kemudian dari Departemen Perencanaan dan Seni Rupa (1975?). 
Program Studi Arsitektur sekarang (2006) bergabung dengan Planologi dengan nama yang terdengar asing: Sekolah 
Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, disingkat SAPPK. Ini nama yang paling aneh di seluruh dunia, tidak 
ada duanya. Bayangkan: School of Architecture, Planning, and Policy Development! Saya ingat betul, bagaimana pada suatu 
hari di awal 90-an kami pernah mengundang tokoh-tokoh Seni Rupa & Desain dan Planologi untuk menjajagi kemungkinan 
berkumpul (kembali) ke dalam satu fakultas  dari Desain Produk hingga ke Kota seperti yang banyak dilakukan oleh 
perguruan tinggi di negara-negara maju. Belum begitu padu pada waktu itu (barangkali, sekarang pun belum). Jurusan 
Teknik Planologi, misalnya, merasa tidak perlu latar belakang desain. Di antara kami di Jurusan Arstektur sendiri pun ada 
yang masih ragu. Misalnya, pernah muncul pula gagasan untuk membuka Jurusan Perumahan dan Permukiman yang 
terpisah dari Jurusan Teknik Arsitektur, yang juga merasa tidak perlu berlatar belakang desain. Pada waktu itu  pada masa-
masa formatif itu  terbentang cakrawala yang menyajikan banyak kemungkinan pilihan. Namun gagasan membentuk 
semacam Fakultas Desain itu menguap di tengah jalan. Kehilangan pendukung, atau sejak awal memang samasekali tidak 
memiliki pendukung. Padahal saya memandangnya sebagai kesempatan emas untuk memelopori sepanjang belum ada 
satu pun perguruan tinggi lain yang menganutnya di Indonesia. ITB yang di(ter)kenal sebagai institut yang berwajah 
manusiawi itu  konon berkat dikandungnya Fakultas Seni Rupa & Desain semestinya memecahkan telur itu, melangkah 
maju tanpa ragu mengangkat desain sebagai disiplin baru. Ketika muncul heboh Creative Industry pada akhir dasawarsa 90-
an ini, semakin keras keyakinan saya, abad XXI ini sesungguhnya adalah abad desain!

Dan sekarang, dari luar pagar saya merasa seperti dipikat untuk disengat, ketika terbangun ternyata tinggal embun, 
disillusioned. Bukan tercerabut dari akar mimpi melainkan hanyut oleh perasaan sengsara: pohon teduh yang selama ini 
menjadi ajang bermain sudah ditebas untuk mewadahi kegiatan baru yang mengisyaratkan kekuasaan baru 
pengembangan kebijakan.
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Arsitek macam apa yang akan dihasilkan sekolah ini?
Ada semacam pengkhianatan di sini, ada persekongkolan, konspirasi yang keji oleh orang-orang yang tidak mengindahkan 
kegiatan desain di muka bumi Nusantara ini. Kening saya berdenyut-denyut oleh tekanan-tekanan tidak wajar dari dalam. 
Padahal saya sudah memanfaatkan kesempatan berkali-kali, juga dalam seminar yang sekilas nampak jauh panggang dari 
api, seperti Seminar Matematika. Sebagai seorang yang optimis, saya tulis komentar beberapa lembar  diakui memang 
sedikit liar sebab bukan atas permintaan, saya antarkan sendiri ke sekretariat panitia, yang barangkali sudah bubar karena 
seminarnya sudah usai, tapi saya tidak peduli  mempersamakan Matematika sebagai bahasa dan mengakhirinya dengan 
sedikit menyindir, mendekatkan desain dengan fuzzy logic, seperti yang diungkapkan Prof. The Houw Liong. Dalam mimbar 
Majelis Guru Besar ITB sekali ini atas permintaan, sekalipun saya merasa bahwa gagasan itu pun masih juga kurang 
berterima/acceptable saya tulis panjang Iebar, dengan catatan kaki yang barangkali dipandang terlalu bertele-tele, 
mengutip sana-sini dengan ambisi untuk meyakinkan betapa terlantarnya disiplin desain itu di Iembaga ITB. Dalam berbagai 
catatan bunga rampai, festschrift, saya mengutip artikel yang sama (Nigel Cross, 1982) berkali-kali pula, dengan penuh 
optimisme mengorbankan pembaca yang barangkali mulai muak menyimak pesan yang sama berulang-ulang. Dalam 
disertasi saya terselip juga obsesi ini lewat gagasan yang disebut pragma, bahwa designerly ways of knowing itu semestinya 
mulai diajarkan semenjak TK/SD seperti pelajaran Bahasa dan Berhitung, sebab desain itu sesungguhnya merupakan budaya 
ketiga di samping humaniora (Bahasa) dan sains (Berhitung), melengkapi The Two Cultures-nya C.P. Snow (1959). Bahan ini 
juga berkali-kali saya lontarkan dalam diskusi kelas pascasarjana desain di Seni Rupa di bawah asuhan Prof. Imam Buchori. 
Tidak peduli berterima atau tidak. Pokoknya saya lontarkan.

Sekali lagi, nyaris neurosis, saya lakukan juga dalam catatan ini.

Ketika saya berjumpa dengan Prof. Imam Buchori  tokoh pemikir penting ITB di ranah desain  saya semburkan kekecewaan 
saya kepadanya. Mentang-mentang anda sudah punya rumah fakultas sendiri, anda abaikan pentingnya, kedudukan 
desain sebagai disiplin tersendiri pada paras institut, begitu ya!? Tapi, kalimat itu hanya terucap dalam hati yang mulai patah 
saja, tidak sampai hati untuk menyemburkannya ke hadapannya seperti niat-bulat semula. Apa yang akhirnya sungguh-
sungguh saya ungkapkan di hadapannya adalah dengan pengelompokan seperti sekarang ini mereka pun sesungguhnya 
akan merugi justru oleh cakupan desain yang hanya berkisar di antara Perancangan Interior dan Desain Produk saja! Betapa 
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sempit cakupannya, betapa kerdil dunia Anda sekarang, saya katakan berulang-ulang di hadapannya. Tak ada reaksi, 
mungkin oleh tabiat santun beliau. Begitu pula dari teman-teman di Prodi Arsitektur sendiri. Tak ada tanda-tanda 
perubahan, apalagi perkembangan desain masih berada di zaman batu, masih tetap dipandang secara sambil lalu, taken for 
granted.

(Judul catatan saya dalam bunga rampai, festschrift, menyambut usia 70 tahun Ir. Siti "Dottie" Utamini, alumni ITB yang 
hingga kini masih dilibatkan(!) dalam Studio Perancangan Arsitektur UI, "STUDIO & KISAH-KISAH DARI ZAMAN BATU"  
catat: sub-judulnya ditulis dengan ukuran aksara lebih kecil  mencermati perubahan nuansa Studio Arsitektur dari lima 
puluh tahun yang lalu ke Studio Perancangan Arsitektur abad ke XXI sekarang ini).

Tapi, ya, tentu saja, barangkali kata-kata ini pun berlebihan, bombastis, hiperbol, seperti yang biasa diungkapkan oleh rang 
yang patah hati. Namun, barangkali, justru oleh ketidakberdayaan saya, semuanya jadi seperti mengalir, abadi, tari, aman 
tenteram, tenang-tenang dan wajar-wajar saja. Bebas dari peniup peluit, bebas dad anjing menggonggong maka kafilah 
pun berlalu. Memang, dari Studi-studi Budaya tentulah sah-sah saja kalau kemudian menjadi Fakultas Ilmu Kebudayaan 
(suatu keranjang keilmuan yang paling besar di dunia), sebagaimana juga dengan Policy Studies yang lantas berkembang 
menjadi (Sekolah) Pengembangan Kebijakan. SAPPK pun, terbetik berita, menjadi rumah untuk Studi Pembangunan. 
Mudah-mudahan, penamaan SAPPK bukan terdorong oleh adanya program pascasarjana Studi Pembangunan itu yang 
sudah terselenggara lebih dari sepuluh tahun yang lalu(!).

Akhirnya, sesudah berkali-kali berjumpa dengan berbagai kegagalan, saya pada kesimpulan (kalau boleh disebut begitu) 
bahwa dunia memang penuh dengan perbedaan pendapat. Apalagi pendidikan arsitek (atau sarjana arsitektur) yang dalam 
sejarah perkembangannya diselimuti oleh kabut mitos Pekerja Akbar, Great Architect, yang turun ke bumi dengan perintah 
penertiban alam raya. Dalam artian yang lebih sekuler pun, Sang Pekerja itu menjadi mahluk yang berkuasa atau dari suatu 
sisi tertentu boleh disebut berwibawa, punya otoritas khusus dalam menegakkan tatanan ke-ruangan. Dalam lingkup 
arsitektur masyarakat tradisional, otoritas khusus itu memperoleh legitimasi religius. Arsitek sekaligus merangkap jabatan 
sebagai pemuka religi yang tak tersentuh suara rakyat banyak. Dalam bahasa praktik arsitektur, arsitek seperti itu 
menentukan bentuk dan nilai/makna sekaligus, sebagai pemberi bentuk (form giver) dan pemberi nilai (value giver) 
sekaligus. Berbagai proses perkembangan individualisme, liberal-humanisme, rasionalisme, dengan konsekuensi 
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sekularisasi dan demokratisasi, akhirnya menanggalkan segala lapis mitologi. Proses demitologisasi berlangsung pada 
semua paras kehidupan: lahirlah manusia-manusia yang terbuka tanpa rahasia, manusia yang gundul dari hutan-rimba 
dongeng-dongeng, yakni manusia modern yang tegak penuh percaya diri.

(Sekarang kata "arsitek" mewakili pengertian yang jauh lebih luas. Bukan hanya berkenaan dengan kegiatan mencipta 
ruang dan bentuk saja, melainkan merambah ke segala pengertian yang mengandung arti mengubah, menyiasati, 
mengolah, bahkan juga mendalangi sering untuk arti yang buruk/derigatoris. Hasil-hasilnya pun disebut "arsitektur," 
misalnya, pola atau tali temali yang ada di dalam suatu organisasi (manajemen), atau sistem (elektronik, komputer), 
termasuk jalinan kehidupan (biologi, ekologi). Tanpa jubah mitos lagi, maka makna arsitek menjadi milik dunia, sebutar 
keahliannya bisa dipakai untuk keahlian serupa di bidang apa saja. Apakah hal itu berarti penggundulan atak pemurnian, 
tergantung pada sudut pandang).

Dan, seperti yang selalu terjadi, seseorang yang terlibat dengan kekuasaan senantiasa diselimuti juga dengan kerahasiaan. 
Bukan melulu untuk menjaga kelanggengan kekuasaannya itu saja, melainkan juga demi harapan untuk memperoleh 
kekuasaan yang lebih banyak lagi. lstilah yang paling terkenal adalah professional judgment, yaitu semacam licentia vatum, 
lisensia puitika, para profesional untuk mengeluarkan pendapat, menyatakan sikap, atau bahkan juga mengadili, tanpa 
harus disertai penjelasan apa pun. Ucapannya itu telah menjelaskan maknanya sendiri: siapa dulu donk, yang ngomong! lni 
merupakan gejala mitologisasi modern, bukan lagi oleh pemaksaan mitos etiko-religius, melainkan oleh lembaga 
kemasyarakatan, berkat pemikiran imperatifisme Nitzschean (societal/organizational, mungkin juga technological-
imperatives).

Dunia profesi itu, katanya, diliputi kabut waktu yang disebut jam terbang. Jam terbang yang sebenarnya, bukan ke surat 
tanda bukti, memang tidak dapat diperjualbelikan, dipinjam pun mustahil. Jam terbang harus dijalani. Dan dalam 
perjalanan itulah terbentuk kemampuan-kemampuan tertentu yang dalam terminologi kekuasaan kemudian disebut 
wibawa atau otoritas, istilah yang lebih trendi dan metro padahal tidak lebih daripada berpengalaman. Dalam kehidupan 
sehari-hari dia muncul dalam wujud kelayakan mengatur, atau memerintah. Jadi, apa pun yang dikatakannya akan diikuti, 
setidak-tidaknya didengar (kalau bukan dicari-cari atau ditunggu-tunggu, seperti izin, petunjuk, berkah atau restu). 
Ludahnya pun bertuah, idu geni, kata orang Jawa; seperti batuknya seorang jaksa atau hakim, kata par preman pengadilan.
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Tentu saja, di sini pun orang boleh mengatakan bahwa dalam jelajah pengalaman bukan hanya kekuasaan saja yang 
dihimpun seseorang. Di dalamnya, sangat boleh jadi tersemai pula benih-benih kearifan yang bernas buahnya. 
Sesungguhnya kematangan sejenis inilah yang terkandung dalam istilah pertimbangan profesional itu. Masalahnya 
sekarang, apa saham dunia pendidikan di dalam proses terbentuknya kematangan itu alih-alih keberangasan angkara 
murka kekuasaan, seperti pemahaman profesionalisme yang banal dan majal itu? 

Saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi, tampaknya lepas dari identifikasi saham dunia 
pendidikan di dalam pembentukan semangat profesionalisme yang baik dan arif, setidak-tidaknya lembaga pendidikan 
harus dapat memberikan gambaran aneka kehidupan profesi di tengah masyarakat, selengkap-lengkapnya.

Dunia pendidikan, seperti diketahui, adalah dunia penilaian. Keberhasilan suatu proses pengalihan/transfer pengetahuan 
harus bisa diukur. Tanpa ukuran, penilaian tidak bisa dilakukan. Tapi, bagaimana sebaiknya menilai karya desain itu? lni 
pertanyaan klasik. Dan penyelesaiannya pun klasik: kembali ke professional judgement. Ada kawasan abu-abu yang dari 
waktu ke waktu selalu diperdebatkan. Dari kutub yang satu dikehendaki adanya landasan penilaian yang objektif dan yang 
terbakukan. Dari kutub yang lain  yang dari awal sudah memandang kemustahilan menghapus unsur-unsur subjektifitas di 
dalamnya; paling banter dengan pendekatan explainable subyectivity  membutuhkan peluang menerapkan pertimbangan-
pertimbangan berdasarkan otoritas tertentu. Penyelesaian yang lazimnya diterapkan adalah pendekatan heuristik melalui 
sebanyak mungkin faktor-peubah/variabel yang disepakati, lalu setapak demi setapak menghampiri titik-titik kesepakatan 
di antara para penilai (yang telah diakui otoritasnya, antara lain melalui jenjang kepangkatan/golongannya; mudah 
dibayangkan bahwa semakin banyak penilai akan semakin rumit prosesnya; itu dengan asumsi bahwa para penilai setia, 
terandalkan/akuntabel, dan konsisten). Beberapa peubah, yakni yang bersifat terukur, relatif lebih mudah dikenali sehingga 
bisa lekas mencapai kesepakatan. Sementara peubah yang tak terukur, perlu dijabarkan  explainable subyectivity  melalui 
diskusi sampai mencapai kesepakatan. Yang terakhir ini ada kalanya sangat alot dan memakan banyak waktu. Sering 
seorang penilai "mengalah" semata-mata agar cepat selesai, dan bukan demi mutu pencapaian atau keberhasilan 
akademik. Atau, sebaliknya, kepentingan mahasiswa pun dikorbankan demi subyektivitas penilai. Perbedaan visi 
arsitektural seringkali mengeras menjadi semacam mazhab/aliran atau school of thought. Perbedaan visi itu pulalah yang 
seringkali menentukan makna atau kadar pengalaman yang dipandang gayut/relevan untuk suatu kajian perancangan. 
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Dalam kasus-kasus seperti inilah unsur pengalaman memegang kendali.

Untunglah, pada paras sarjana S1, pada umumnya permasalahan perancangannya masih bersifat dasar/basic, sehingga 
relatif lebih mudah dan cepat dicapai kesepakatan. Pada paras pasca sarjana, S2/S3, perbedaan visi lebih menonjol. 
Meskipun jarang terjadi, namun kemungkinan perbedaan visi antara mahasiswa dengan pengajar atau pembimbing 
semakin besar. Apabila terjadi perbedaan yang mengarah ke pertentangan ekstrim, kemungkinan penggantian 
pembimbing perlu dipertimbangkan.

Kasus yang lebih serius adalah pertanyaan haruskah visi arsitektural seorang dosen selaras dengan visi institut. Contoh 
paling jelas adalah visi terhadap desain itu sendiri, seperti obsesi yang selama ini saya idap itu. Perbedaan visi seperti ini, kalau 
dihadapi secara serius, bisa sangat menjengkelkan, frustrating. Di tengah perjalanan karir, seseorang bisa kehilangan 
kepercayaan dirinya, terlucutinya kemandirian/self-reliance seperti yang ditulis Emerson itu  yaitu ciri yang konon katanya 
telah membangun Amerika seperti yang terlihat sekarang, ciri yang selalu jatuh tegak seperti kucing bagaimana pun dia 
dilemparkan-padahal semua orang harus mampu berbuat sesuatu demi keberlanjutannya di mana pun dia berada. 
Semestinya perbedaan atau konflik-konflik seperti ini bisa terselesaikan. Di dalam ranah arsitektur yang  sebagian besar 
peubahnya berbasis sosial, spektrum perbedaannya bisa sangat lebar. Situasinya, seperti sudah banyak digunjingkan orang 
dalam seminar atau simposium/diskusi, sedemikian rupa sehingga tidak lagi membicarakan mana yang patut disepakati 
melainkan bagaimana menerima keragaman. Situasi seperti itu memaksa orang untuk nenjatuhkan pilihan (kalau dia masih 
punya pilihan). Dalam suatu diskusi, pernah terlontar pula bahwa isu pendidikan terbesar abad ini adalah mendidik 
bagaimana orang dapat memilih, bukan lagi sekadar memberi kemampuan untuk belajar. Masalahnya adalah orang sering 
terperosok ke dalam suatu tatanan yang tidak lagi memberi peluang untuk nemilih, artinya orang itu tidak lagi memiliki 
pilihan, dan itu bukan karena dia tidak bisa memilih.

Contoh operasional lebih banyak lagi. Misalnya, kapan dimulainya spesialisasi (kalau ada)? Pada waktu Jurusan Teknik 
Planologi didirikan (1959), programnya disusun untuk menuju pascasarjana di luar negeri. Contoh ini diambil karena 
lazimnya, setidak-tidaknya pada waktu itu, planologi merupakan salah satu pilihan spesialisasi (kelanjutan) program studi 
arsitektur. Namun, kemudian, ITB menerimanya sebagai pendidikan Sarjana/S1. Ada perbedaan konsepsual antara keahlian 
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merencana/planning yang semula merupakan program pascasarjana/S2 tentu dengan sejumlah asumsi yang sebagian 
hanya dapat dicerna berdasarkan pengalaman (akademik maupun praktik)  kemudian berubah menjadi sarjana/S1 dan 
langsung berwenang merencanakan pengembangan kota/wilayah. Sampai akhir 90-an, batas-batas studi antara sarjana 
arsitektur dan planologi masih belum jelas. Ketika arsitektur memasukkan pelajaran pengantar/teori perancangan 
perkotaan, planologi bertanya-tanya, mau ke mana? Mudah-mudahan dalam SAPPK, masalah itu sudah terselesaikan.

Atau lebih teknis namun sesungguhnya lebih mendasar lagi, kapan mahasiswa mulai boleh menggunakan komputer dalam 
menyelesaikan tugas-tugas studio desainnya? Sampai masuk pensiun, saya tidak pernah memperoleh pencerahan yang 
memuaskan mengenai perkara yang satu itu. Yang jelas, program pelatihan menundukkan tangan, semakin terabaikan. 
Program menundukkan tangan ini bukannya untuk menjadi pelukis, melainkan untuk dapat/mampu/mahir melakukan 
komunikasi grafis dengan disiplin lain (terutama Sipil, mesin/Elektrikal, Fisika-Bangunan, Kontraktor). Fungsi tangan 
tereduksi menjadi sekedar memijit dakon/keyboard dan tetikus raja. Kemampuan membuat sketsa menjadi sesuatu yang 
asing. Padahal sketsa tangan bebas, menggunakan komputer atau bukan, merupakan pelatihan geometric thinking yang 
hebat dan kompleks, di samping melatih koordinasi visual dengan motorik, sketsa pun melatih kecerdasan/intelligence 
melalui kegiatan memilih/menyeleksi fenomena visual sesuai dengan tema yang dikembangkannya sendiri dan 
memindahkannya ke dalam bidang gambar yang tersedia. Sungguh berbeda dengan fotografi yang menangkap segala 
yang ada ke dalam bingkai tertentu. Kalau pun ada proses pilihan  diakui ini pun bukannya hal yang sepele  maka hal itu 
terbatas pada penetapan sudut pandang, angle, dan mungkin, waktu yang pat dengan memperhitungkan bidang 
bayangan atau suasana (seperti desicive moment-nya Bresson).

Isu yang lebih luas di sini, tentu saja, adalah bahasa manusia >< mesin yang berubah secara radikal melalui proses digitasi. 
Masa peralihan seperti ini senantiasa membawa ke perdebatan yang berkepanjangan. Masalahnya, adaptasi teknologi, 
kemudian adaptasinya, dan yang akhirnya perlu adeptasi (belajar dari studi-studi pascakolonial) tidak bisa berlangsung 
dalam sekejap. Bukan hanya masalah perangkat kerasnya saja, melainkan terlebih-lebih justru masalah psiko-kulturalnya. 
Mahluk manusia yang mempunyai kecenderungan konservatif itu, tidak begitu mudah melakukan perubahan; di mana-
mana perubahan secara kultural sering dipandang sebagai bencana. Ketika Jurusan Teknik Mesin merasa panik oleh 
kemajuan elektronika/mekatronika yang luar biasa, sampai-sampai mereka menyelenggarakan seminar dengan tema yang
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bernada-cemas seperti Telah Berakhirkah Zaman Mesin?, mereka dengan cepat mengenali Teknologi Nano sebagai salah 
satu kawasan baru yang dihadapinya. Bagi saya, sesungguhnya, dunia asli mereka adalah desain, yaitu bagaimana 
memanipulasi/ mengelola hukum-hukum alam secara sangkil dan mangkus untuk memperoleh nilai tambah. Para 
yasawan/engineer yang mengabaikan desain di dalamnya memang telah tamat riwayatnya. Prof. Djoko Suharto pernah 
menggambarkan secara populer tugas seorang yasawan dengan kata-kata yang diucapkan oleh seorang yasawan itu: Give 
me the problem and I'll give you the solution. Kalau sekedar memecahkan masalah, sesungguhnya itu barulah paras 
elementernya saja, dan itu tidak lebih dari sekedar tukang. Seolah-seolah seorang yasawan tidak bertanggungjawab atas 
masalah yang ada. Seolah-olah yasawan hanya tinggal menunggu masalah yang dirumuskan oleh orang lain.

Lalu apa jadinya dengan ill-defined problems sebagaimana yang lazim dijumpai di dalam dunia arsitektur? Kalau mereka 
sibuk dengan hukum-hukum termodinamika untuk melandasi pemahaman motor-bakar-nya yang serba terukur itu, 
misalnya, hal itu sama saja dengan bagaimana seorang arsitek sibuk dengan prinsip-prinsip komposisi atau menafsir angka-
angka keramat seperti modulor dan golden-section yang serba tak terukur itu. Namun, lepas dar terukur dan tidaknya, apa 
yang terjadi di dalamnya pada dasarnya adalah sama. Malahan, sebenarnya, pemahaman seperti ini sudah mulai merata. 
Hampir setiap kantong spesialisasi desain berusaha keras untuk mengembangkannya baik pada tataran obyek materialnya 
maupun pada obyek formalnya.

Melihat gejala-gejala semacam ini, apa yang diperlukan adalah keterbukaan. Baik internal maupun eksternal. Biasanya yang 
internal itu lebih sulit, sebab upaya itu akan harus sampai pada pembongkaran pemahaman sampai pada paras keyakinan, 
seperti yang diwujudkan dalam bentuk visi di atas tadi. Biasanya, proses seperti ini dipersamakan dengan konsep renaisan 
dalam historiografi Eropa (Oksiden), yaitu taraf pencerahan yang membutuhkan kapasitas transformatif yang cukup besar. 
Atau kebangkitan kesadaran kultural, semacam masa akil balig, pada paras individual, yang juga membutuhkan kapasitas 
transformatif yang besar pula. Diktum ekologis yang menyatakan bahwa mahluk yang tidak berubah akan punah, berlaku 
sepenuhnya di sini.

Keterbukaan eksternal menyangkut orientasi profesional, dalam negeri atau mancanegara. Lebih dari itu keterbukaan 
terhadap masyarakat industri konstruksi pada umumnya dan profesi arsitektur (dunia konsultansi). Kalau keterbukaan 
internal berkenaan dengan kemampuan memilih, maka keterbukaan eksternal adalah kemampuan mengenali apa-apa 
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yang akan dipilih. Lembaga pendidikan profesional, professional education, tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus tahu 
dengan pasti apa/siapa yang dimaksud dengan arsitek dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya.

Kalau pemahaman tentang arsitek dan arsitektur yang berkembang di masyarakat beragam, maka keragaman seperti apa 
yang dikejar dan yang karena itu mengapa harus diajarkan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan arsitektur yang bagus, 
indah, atau yang berhasil itu. Bagi atau menurut siapa? Kapan? Di mana? Adakah penjelasannya (sekalipun dalam kategori 
explainable subyectivity, misalnya)? Apa yang dimaksud dengan arsitektur mahakarya itu? Best practice? Design excellence?

Begitu pula, kalau cara masyarakat memanfaatkan keahlian arsitek pun beragam  ini lebih pelik, karena menyangkut 
landasan etika dan masalah sosio-politik oleh adanya unsur pengakuan dan legitimasi bekerjasama dengan perguruan 
tinggi lain, dengan disiplin lain terutama yang terlibat dalam pembangunan, dengan masyarakat dalam arti seluas-luasnya 
terutama industri konstruksi, dan dengan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan legitimasi dan/atau lisensi/izin 
kerja, dukungan atau perlindungan hukum dalam hubungannya dengan kerjasama internasional, baik bagi dirinya maupun 
bagi kliennya. Lalu, bersama-sama pula merumuskan mana-mana yang terbaik bagi kelangsungan hidup mahluk manusia. 
Politik kebudayaan? Kontrak sosial?

Perguruan tinggi dewasa ini menghadapi situasi pelik. Tidak ada lembaga pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan 
yang fool-proof. Di antara sekian ribu gading lulusannya pasti ada yang retak, dari sekian keranjang apel tamatannya ada 
saja yang busuk  dan patologis! Bagaimana memilah dan menyelamatkan yang tidak busuk, lebih banyak ditentukan di luar 
dinding kampus. Pendidikan itu sesungguhnyalah usaha  kerja raksasa namun mutu hasilnya serba tidak pasti, sebab apa 
yang disebut mutu atau bermutu itu ditentukan juga oleh banyak hal lain di luarnya yang tidak semuanya terjangkau.

Ketika seorang Obama terpilih sebagai Presiden Negara Adidaya Amerika, banyak orang mengatakan karena Obama 
dikenal oleh obama-obama lain di sekitarnya. Dan obama-obama besar kecil kaya miskin itu memahami bahasa Obama 
Sang Presiden yang juga, pada gilirannya, mampu berbahasa komunikatif dengan obama-obama lainnya itu. Banyak orang 
mengatakan hal itu dimungkinkan oleh kematangan masyarakatnya yang sempat mengenyam pendidikan liberal arts, 
tradisi pendidikan yang sesungguhnya setiap komunitas pun memilikinya. Liberal arts itu, saya kira, tidak beda dengan budi 
pekerti. Masalahnya, landasan pengertian apa saja yang diperlukan untuk kearifan budi, dan landasan pengetahuan apa
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saja yang diperlukan untuk pemulyaan pekerti. Seringkali, penyelenggaraan pendidikan klasikal seperti yang kita warisi dari 
Barat itu membutuhkan prasarana yang sepadan yang tidak semuanya mampu menyediakannya. Sementara zaman 
pascamodern ini mengharuskan pengalihan pengetahuan dan kepandaian secara cepat, sehingga budi pekerti yang selama 
ini terselenggara di meja makan itu tidak lagi memadai. Dinamika demografis yang berkembang sekarang pun nyaris tidak 
memungkinkan hal semacam itu lagi. Ayah ibu bekerja, putra-putrinya mondok di tempat lain, sementara media massa 
menghadang di delapan penjuru angin sepanjang masa, dengan keterbukaan yang nyaris tanpa batas, hingga akhirnya, 
semuanya itu berarti menyerahkan seluruhnya kepada kearifan penonton untuk menentukan sendiri mana-mana yang 
pantas untuk ditonton, dibaca, atau didengar.

Jadi, kuis sesudah gosok gigi sebelum berangkat tidur, arsitek macam apa yang sebaiknya kita hasilkan pada masa pasca 
modern ini? Barangkali arsitek bunglon, ya?

Atau, bagaimana?

Bandung, 1 Desember 2008
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