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Bagian Keempat
PARADOKS ROMO MANGUN

PEMBUKAAN
Romo Mangun, tidak syak lagi, salah seorang cendekiawan Indonesia paling menonjol 
sejak tahun 70-an. Karya-karyanya sebagai pastur, arsitek, penulis esai, penulis cerita, 
dan pekerja sosial, membawanya kepada kedudukan terhormat tersebut. Di setiap 
bidang kegiatan tersebut ia cemerlang. Karya-karya tulisnya menunjukkan semangat 
relijiusitas, pengetahuan luas dan dalam tentang masalah manusia, serta solidaritas 
kepada kaum miskin dan tertindas. Di samping itu, lebih dari cendekiawan lain, yang 
menyampaikan pemikiran-pemikirannya melalui kata-kata belaka, Romo Mangun 
mewujudkan gagasan-gagasannya dalam karya-karya nyata. Pembelaannya kepada 
rakyat kecil di pinggir Kali Code, di Grigak, dan di Kedung Ombo hanyalah beberapa 
contoh dari karya-karya tersebut. 

I. PARADOKS ROMO MANGUN
Dilihat dalam konteks sosio-kultural Indonesia hari ini, khususnya dalam latar budaya 
Jawa, tempat Romo Mangun lahir, tumbuh, berkembang dan menetap, pandangan 
dan jalan hidup Romo Mangun tersebut menunjukkan gejala “paradoksal”.
    Di satu sisi: budaya Jawa hari ini ialah bagian dari proses sejarah feodalisme, 
yang melahirkan pandangan hidup dominan, yang di dalamnya seluruh daya rakyat 
dipersembahkan untuk kebesaran “kraton”, “raja”, dan “keluarganya”, yang dipercaya 
sebagai sumber nilai, kemakmuran dan kebahagiaan; sebagai “satria” gagah perkasa 
pelindung bangsa dan negara; sebagai penerima “wahyu/wangsit” dari Tuhan (bukan 
“mandat” dari Rakyat). Dalam “kesadaran kolektif” ini, rakyat menempatkan diri 
sebagai “abdi” yang bergantung kepada “raja” dan “keluarganya”. Sementara di 
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“kraton”, kesadaran untuk “mengabdi kepada rakyat” sebagai tugas pemerintahan, 
tidak ada pada sang “raja” dan “keluarganya”.
    Oleh administrasi kolonial Belanda, kekuasaan “kraton” ini dibagikan kepada 
kalangan lebih luas, golongan “priyayi”, diambil dari “kraton” dan orang-orang 
pilihan lainnya, untuk dipekerjakan dalam birokrasi Belanda-Jawa. Namun demikian, 
pembagian kekuasaan ini tidak mengubah struktur dasar pandangan hidup manusia 
Jawa, sampai pada suatu fajar ketika segelintir dari anak-anak “priyayi” ini, 
(berkat, di antaranya, Politik Etis penjajah), mengalami “pencerahan”. Keluar dari 
penjara “kesadaran kolektif”, mereka masuk ke dalam sebuah “kesadaran baru”. 
Penggulingan pandangan hidup feodal manusia Jawa pun dimulai — digambarkan 
secara gemilang dalam seri roman tetralogi Pramoedya Ananta Toer. Bersama-sama 
dengan munculnya anak-anak “golongan terkemuka” (“priyayi” dalam kasus Jawa) 
dari luar Jawa, yang sementara itu juga mengalami “pencerahan”, mereka memimpin 
gerakan “nasionalisme” (Kebangkitan Nasional), perjuangan kemerdekaan hingga 
pendirian sebuah negara modern demokratis (hingga tahun 1955).
    Ternyata pandangan hidup feodal Jawa yang dikubur beramai-ramai itu belum 
mati. Ia hanya tidur bagai ular untuk ngelungsungi (berganti kulit). Setelah semangat 
revolusioner mereda dan tokoh-tokoh yang mengalami “pencerahan” menua, 
“kesadaran kolektif” yang tidur itu bangkit kembali. Dipimpin “satria” sakti, 
dilengkapi senjata modern, ia muncul kembali di atas panggung politik Indonesia 
dalam bentuk “pemberontakan para satria” (1965), pengambil-alihan kekuasaan dan 
pemerintahan negara. Maka Indonesia mundur kembali, seperti kata Romo Mangun 
sendiri acapkali, kepada situasi sebelum tahun 1908. Artinya: seluruh suasana hidup 
di Indonesia hari ini melestarikan “kesadaran kolektif”, yang cirinya seluruh daya 
rakyat dipersembahkan untuk kebesaran lapisan atas masyarakat, sementara kesadaran 
untuk mengangkat golongan miskin dalam suatu politik pembangunan terpadu tidak 
ada pada kelompok pemegang kekuasaan.
    Di sisi lain: Romo Mangun — Si Anak Jawa yang lahir, tumbuh, berkembang dan 
hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa, masyarakat yang tidak mengenal kesadaran 
mengabdi kepada si miskin — telah dan terus mempersembahkan sebagian besar 
tenaganya untuk kaum miskin.
    Pertanyaannya: mengapa dan bagaimana mungkin Romo Mangun sampai kepada 
sikap dan tindakan demikian?
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II. DUA “RUPTURES” DAN DUA “PENCERAHAN”
Riwayat hidup Romo Mangun menunjukkan adanya dua “ruptures” (keterputusan 
dari tradisi, lingkungan sosial, pengaruh mengakar, dan sebagainya) dari “kesadaran 
kolektif”, yang membuatnya berpikir “lain” daripada kebanyakan orang di dalam 
masyarakatnya dan dua “pencerahan” yang mendorongnya mewujudkan pemikiran-
pemikiran tersebut dalam karya-karya nyata.
    “Rupture” pertama terjadi di bidang agama. Meski kakek dan nenek Romo Mangun, 
seperti orang Jawa pada masanya, muslim secara tradisi, orang tuanya penganut 
Katolik yang taat. Ayahnya bernama Yulianus Sumadi Mangunwijaya (“Yulianus” 
nama baptisnya, “Sumadi Mangunwijaya” menunjukkan nama Jawa) dan ibunya 
Serafin Kamdaniyah (“Serafin” nama baptis, “Kamdaniah”, mungkin jawanisasi 
nama Arab “Hamdaniyah”, menunjukkan pengaruh Islam dalam keluarganya). Romo 
Mangun sendiri, yang nama kecilnya Bilyarta, dibaptis dengan nama Yusuf. “Rupture” 
ini memungkinkan keluarganya — mula-mula orang tuanya, lalu anak-anaknya — 
keluar dari pengaruh, atau setidak-tidaknya mampu mengenal dan berusaha mengatasi, 
keterkebelakangan intelektual massa Jawa yang secara tradisional menganut agama 
Islam.
    “Rupture” kedua terjadi di bidang pendidikan, bukan hanya pendidikan di 
sekolah, tetapi juga di rumah, karena orang tua Bilyarta sendiri guru-guru sekolah 
“modern” (kolonial). Ayahnya guru dan penilik sekolah dasar. Ibunya guru sekolah 
taman kanak-kanak. Di antara kata-kata ayahnya yang selalu terngiang di telinga 
Bilyarta ialah bahwa “hidup ini bukan hanya nasi dan uang” dan bahwa “kita harus 
mencari yang sejati” — benih moral yang kelak mendorong Bilyarta menjadi pastur. 
Selanjutnya, Bilyarta sendiri bersyukur bahwa dia mengenyam pendidikan kolonial. 
Masa sekolah dasarnya di HIS Ambarawa, Muntilan, dan Magelang merupakan masa 
terindah baginya dalam hidup ini. Sekolah yang ia ibaratkan “sorga” itu memberikan 
kepada murid-muridnya bukan hanya latihan kecerdasan, melainkan juga pendidikan 
kemanusiaan dan berbagai ketrampilan seperti berbicara di muka umum, menulis, 
bercerita, menyanyi, memainkan peran sandiwara. Di antara pelajaran-pelajaran 
tersebut, yang paling menarik baginya ialah voorlesen: guru membacakan cerita, 
sesudah itu murid-murid diminta untuk mengungkapkan kembali cerita tersebut dalam 
bahasa masing-masing — pelajaran yang agaknya mendorongnya di belakang hari 
menjadi penulis. Lebih dari itu, “sorga” ini dilengkapi dengan suasana kota kolonial 
Magelang, tempat Bilyarta melewatkan masa kanak-kanaknya. Sangat terkesan oleh 
rumah-rumah kolonial Belanda dan sekelilingnya, ia pergi kadang-kadang ke kawasan 
perumahan Belanda, berdiri di luar pagar sebuah villa, mengamati dengan penuh 
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perhatian anak-anak kulit putih, laki-laki dan perempuan, bermain dengan gembira 
di halaman rumahnya. Ia sangat terkesan oleh gaya bangunan rumah-rumah itu, 
terutama oleh jendela kacanya yang besar-besar dilapisi gorden putih. Sejak saat itu 
ia tahu akan cita-citanya: menjadi perancang bangunan.
    Keluar dari “kesadaran kolektif” (masyarakat Jawa feodal) berkat kedua “ruptures” 
tersebut, Bilyarta belum menemukan kepribadiannya sampai saat ia mendapatkan 
“pencerahan” pertama. Bilyarta remaja ikut bergerilya selama perjuangan 
kemerdekaan. Pendidikan menengahnya pun ditempuhnya secara terputus-putus 
dalam suasana perang dan damai serta berpindah-pindah dari kota ke kota, hingga 
akhirnya ia berhasil lulus SMA di Malang pada tahun 1949. Selanjutnya, ia berniat 
pergi ke Bandung untuk mempelajari arsitektur di ITB. Tetapi sebuah shock mengubah 
niatnya sama sekali.
    Pada tahun 1950, dalam sebuah pesta di Malang, untuk merayakan kemenangan 
Republik Indonesia melawan Kerajaan Belanda dalam perundingan PBB, tentara yang 
baru saja pulang dari medan gerilya disanjung-sanjung rakyat sebagai pahlawan bangsa. 
Tetapi suasana gembira ini berubah senyap ketika bekas komandan Tentara Pelajar, 
Mayor Isman berpidato: “Saudara-saudara sekalian, saya tidak menghendaki saudara 
menyanjung kami sebagai pahlawan. Kami bukan pahlawan. Kami sebetulnya tergolong 
penjahat. Kami sudah membunuh orang, merampok, membakar rumah. Kami masih 
muda, tapi tangan kami sudah berlumuran darah. Memang, semua itu kami lakukan 
demi kemerdekaan Indonesia, tapi segala yang berhubungan dengan pembunuhan telah 
kami lakukan! Kalau Saudara-saudara ingin menolong kami, para pemuda yang habis 
bergerilya, jangan dengan cara ini, tetapi bimbinglah kami agar menjadi orang biasa 
di tengah masyarakat, untuk membangun Indonesia yang sudah merdeka ini”.120

        Pulang dari pesta, Bilyarta tidak bisa tidur. Kata-kata Mayor Isman menjadi sebuah 
“pencerahan” baginya. Ia menyadari bahwa rakyat desalah sesungguhnya, bukan 
tentara, yang berkorban paling banyak bagi kemerdekaan Indonesia. Dalam masa 
gerilya yang ia alami sendiri, rakyat desa merupakan pelindung dan pemberi makan 
tentara Republik. Ketika terjadi operasi pembersihan, mereka ditangkap dan disiksa, 
bahkan dibunuh, oleh tentara Belanda, sementara tentara Republik bersembunyi atau 
melarikan diri. Bukan hanya oleh tentara Belanda rakyat menjadi korban, tetapi juga 
oleh tentara Republik, yang mengambil dari rakyat apa yang dikehendakinya. Pidato 
Mayor Isman mengilhami Bilyarta untuk mengabdikan diri kepada mereka. Tetapi 
melalui apa?
    Ia memilih menjadi pastur. Ia sadar bahwa akan hilang kesempatannya untuk 
menjadi “orang terhormat dengan rumah besar, mobil bagus dan istri cantik” 
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sebagaimana dibayangkan kaum remaja pada masanya. Tetapi “benih” yang ditanam 
ayahnya telah tumbuh kuat berkat perang. Ia percaya bahwa pekerjaan paling mulia 
baginya ialah mempersembahkan hidupnya bagi rakyat menderita, dan jalan paling 
tepat untuk itu ialah menjadi pastur, agar ia tidak perlu tergoda mencari “uang” dan 
“kekuasaan”, sehingga ia dapat mencurahkan seluruh tenaganya untuk mewujudkan 
“cinta kasih”.
    Selesai masa belajarnya di Institut Filsafat dan Teologi Sancti Pauli di Yogyakarta, 
ia ditahbiskan sebagai pastur oleh Uskup Monseigneur Soegijopranoto S.J. — tokoh 
yang dikaguminya — pada tanggal 8 September 1959 dengan nama Yusuf Bilyarta 
Mangunwijaya. Meskipun ia didekati oleh ordo Jesuit yang “prestijius”, ia memilih 
ordo kecil, “Praja”, organisasi pastur-pastur Jawa yang menekankan kegiatannya 
untuk rakyat kecil di desa-desa, sesuai dengan janji dirinya sejak lama.
    Hanya satu hari setelah pentahbisannya, Uskup memanggilnya: ia diminta 
menempuh pendidikan arsitektur. Gereja Indonesia, kata Uskup, membutuhkan 
arsiteknya sendiri untuk membangun gereja-gerejanya yang bercitra “pribumi”, 
tidak sekadar meniru gaya “Barat” seperti selama ini.
    Pada tahun 1960 ia memulai pelajarannya di Jurusan Arsitektur Sekolah Tinggi 
Teknik Aachen. Di sinilah ia, pada saat-saat terakhir masa belajarnya, pada tahun 1965, 
mendapat “pencerahan” kedua. Liborius Schelhasse, dosen muda di bidang Tata Kota, 
membuatnya menyadari bahwa Arsitektur dan Tata Kota bukan hanya “teknik”, tetapi 
terlebih-lebih “politik”. Tetapi “pencerahan” ini tampaknya membutuhkan waktu lama 
untuk menjadi karya nyata. Sepulang dari Aachen, pada tahun 1966, Romo Mangun 
kembali hidup seperti layaknya seorang pastur biasa, tinggal di kawasan gereja dan 
memimpin misa secara rutin, di Salam atau di Jetis. Hanya di Fakultas Teknik Jurusan 
Arsitektur UGM ia bekerja di luar gereja, sebagai dosen. Sikap politiknya memang 
sudah jelas mencerminkan “pencerahan-pencerahan” yang dialaminya, tetapi hanya 
sebatas tulisan-tulisannya yang banyak dimuat di Harian Kompas. Baru lima belas 
tahun kemudian, pada tahun 1981, “pencerahan-pencerahan” itu mulai menunjukkan 
efeknya yang luar biasa: Romo Mangun meninggalkan kehidupan tradisional gereja 
untuk tinggal di tengah-tengah penduduk bantaran sungai Code, mula-mula di Terban 
(1981-1983), lalu di Gondolayu (1983-1986), untuk mendorong pengembangan 
permukiman dan masyarakat yang dianggap “liar” oleh pemerintah dan masyarakat 
pada umumnya. Sejak saat itu, Romo Mangun menjadi cendekiawan yang tidak hanya 
berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan karya-karya nyata.
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III. ROMO MANGUN ARSITEK HUMANIS: 
   ANTARA HASSAN FATHY DAN JOHN TURNER
Tekad Romo Mangun untuk tinggal di permukiman “kumuh” tidak bisa dilepaskan 
dari kapasitasnya sebagai arsitek. Bahkan dapat dikatakan, ke-arsitek-an inilah, di 
samping ke-romo-annya, yang memungkinkan Romo Mangun berkarya di bidang 
pengembangan permukiman dan masyarakat (yang dalam anggapan umum) paling 
“miskin” dan “hina” di Yogyakarta. Dalam kasus ini, perlu kita tempatkan Romo 
Mangun dalam konteks sejarah pemikiran arsitektur dunia, khususnya di bidang 
perumahan rakyat.
    Dalam diversifikasi profesi arsitek saat ini (dari juru gambar, perancang bangunan, 
pemborong, birokrat hingga pembangun real-estate), pertanyaan dasar yang dapat 
diajukan kepada arsitek, tetapi juga terutama kepada masyarakat luas ialah: apakah 
sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat dari arsitek? Apakah arsitek 
diharapkan, misalnya, menjadi “abdi” rakyat, yang berarti menuruti sepenuhnya 
kehendak rakyat di dalam pembangunan permukiman mereka, sebab, diasumsikan, 
rakyatlah yang paling mengenal masalahnya sendiri? Dengan demikian, segala aspek 
arsitektur permukiman rakyat (pemilihan lokasi, tata lingkungan, tata letak bangunan, 
denah rumah, bentuk luar, dan sebagainya), rakyatlah yang menentukan; sedang arsitek 
dituntut untuk sekadar mewujudkan gagasan-gagasan tersebut ke dalam kenyataan, 
tanpa mengikutsertakan aspirasi pribadinya sendiri. Ataukah arsitek diharapkan 
menjadi “pandu” rakyat, yang berarti dialah yang mengusulkan dan mengambil 
inisiatif, merancang dan membangun, sedang rakyat mengkonsumsi saja karya-karya 
arsitek, sebab, diasumsikan, arsiteklah yang paling mengenal masalah permukiman 
rakyat?
    Dalam peta pemikiran masalah perumahan rakyat di negara-negara sedang 
berkembang, kedua kecenderungan tersebut sama-sama hadir dengan kuatnya, 
masing-masing didukung alasan masuk akal. Tanpa bermaksud membuat analisa 
atas peta pemikiran tersebut, perlu kita ingatkan adanya dua buku penting, sudah tua 
tetapi mendasar, yang mewakili kedua kecenderungan di muka. Setelah itu, akan kita 
lihat kekhasan Romo Mangun dibanding kedua pemikir tersebut.
    Buku pertama (lahir dari pemikiran seorang arsitek Mesir, Hassan Fathy: Housing 
for the Poor, terbit pertama kali pada tahun 1973) ialah renungan atas pengalamannya 
membangun permukiman petani di pedesaan Mesir pada tahun-tahun 1945-1948.121 
Dipercaya oleh pemerintah Mesir untuk membangun permukiman baru bagi penduduk 
yang dipindahkan dari situs arkeologi makam-makam para Firaun di Thebes, ia 
berusaha menunjukkan, dengan karya nyata, kelebihan dan relevansi arsitektur 



MENUJU KAMPUNG PEMERDEKAAN254 255Bagian Keempat PARADOKS ROMO MANGUN

“tradisional” warisan nenek moyangnya, para petani lembah Nil, untuk memecahkan 
masalah perumahan rakyat masa kini. Pemikiran Hassan Fathy tentang perumahan 
rakyat berkisar pada tiga butir. Pertama: “tradisi” tidak selalu berarti kuno atau 
ketinggalan zaman. Ia bisa merupakan sesuatu yang baru, suatu pemanfaatan meluas 
dari sebuah “inovasi” dalam setiap pemecahan masalah kehidupan suatu masyarakat. 
Kedua: setiap bahan (bangunan) memiliki nilai, tidak hanya nilai “guna”, tetapi juga 
nilai “bentuk/plastis” (nilai “citra” dalam konsep Romo Mangun). Keindahan dapat 
muncul dari bahan-bahan sederhana. “Di permukiman kumuh,” katanya, “rakyat 
kecil mampu membangun lingkungan menyenangkan dari barang-barang bekas” 
(“Kemiskinan tidak berarti jelek,” kata Romo Mangun tentang permukiman Code-
Gondolayu, “Dalam kemiskinan pun orang mungkin hidup dengan penuh harga diri 
dan keindahan”). Ketiga: setiap rumah tangga, seperti setiap individu, memiliki 
aspirasi unik yang tidak bisa disamaratakan. Karena itu, permukiman rakyat tidak 
bisa distandardisasikan. Untuk membangun kawasan permukiman, karena itu, tidak 
hanya arsitek dan teknisi diperlukan, tetapi juga orang-orang ilmu sosial: sosiolog, 
antropolog, ekonom, dan lain-lain.
    Dengan prinsip-prinsip itulah Hassan Fathy membangun desa Gourna Baru. Ia 
menghidupkan kembali teknik bangunan bata lumpur dan kubah Nubia, warisan 
nenek-moyangnya, seraya mempertunjukkan kualitas mekanis, ekonomis dan 
estetisnya yang lebih baik daripada beton bertulang. Sayang, untuk prinsip ketiga di 
atas, pemerintah Mesir tidak sanggup menyediakan ahli-ahlinya. Maka ia melakukan 
sendiri observasi dan angket sosial di Gourna Lama, tempat calon-calon penghuni 
Gourna Baru hidup. Lalu, dengan pengetahuannya tentang kehidupan petani Mesir 
dan kepekaan intuisinya, ia merancang sendirian seluruh lingkungan desa baru 
itu: rumah-rumahnya yang berbeda satu sama lain, masjidnya, sekolahnya, dan 
fasilitas sosial lainnya. Untuk mewujudkan rancangan itu, ia terpaksa mengajarkan 
cara-cara membangun dengan bata lumpur dan membentuk kubah-kubah Nubia 
kepada rakyat calon penghuni yang sudah kehilangan pengetahuan warisan nenek 
moyangnya tersebut. Hasilnya: tidak terduga. Tidak lama setelah dihuni, wajah 
seluruh permukiman berubah. Setiap penduduk menyulap rumahnya sesuai dengan 
selera “modern”. Bahkan banyak dari mereka meninggalkannya, berpindah ke desa 
lain atau ke kota.
    Buku kedua (ditulis oleh seorang arsitek Inggris, John F.C. Turner: Housing by 
People, terbit pertama kali tahun 1976) merupakan hasil pengalaman kerjanya di 
bidang pembangunan perumahan rakyat selama delapan tahun (1957-1965) di Peru.122 
Selama itu, ia mengamati dan membandingkan hasil dari dua jenis perumahan rakyat 
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yang dibangun pada masa dan di negeri yang sama. Yang satu, perumahan rakyat 
“standar” (versi pemerintah), dirancang, dibangun dan dibiayai oleh pemerintah. Yang 
lain, perumahan rakyat “spontan” (yang dianggap “penyerobot”, “liar”, “tidak sah” 
dan sebagainya), dibangun dan dibiayai sendiri oleh penduduknya secara “tambal-
sulam”. Hasil akhirnya: baik dalam segi kondisi maupun kualitasnya, tidak jauh 
berbeda. Hal itu bisa terjadi bukan karena pemerintah memberikan bantuan dana dalam 
pembangunan perumahan “spontan”, melainkan karena pemerintah memberikan 
“legalisasi” atas penggunaan tanah yang semula dianggap “serobotan”. Sebelum 
dilegalisasi, tidak ada gejala bahwa penduduk akan mampu membangun perumahan 
“layak”. Tetapi, begitu ada legalisasi, mereka segera membangun perumahannya 
dengan penuh gairah, sehingga mencapai kondisi dan kualitas seperti dikemukakan 
di atas.
    Pengamatan tersebut membawa John Turner kepada kesimpulan bahwa masalah 
perumahan rakyat di negara-negara sedang berkembang selama ini timbul, bukan 
karena ketidakmampuan rakyat membangun, melainkan karena kesalahan politik 
pemerintah. Pertama: pemerintah menganggap bahwa penyediaan perumahan yang 
“layak” bagi seluruh rakyat, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. 
Kedua: rumah yang “layak” ialah yang memenuhi “standar” pemerintah. Yang tidak 
memenuhi “standar” dianggap tidak “layak” dan harus diganti atau diperbaiki hingga 
mencapai taraf “standar”. Ketiga: untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintahlah 
yang berhak merancang, membangun, dan menjual dengan harga terjangkau, 
perumahan yang “layak”, kepada rakyatnya (di Indonesia politik ini dilaksanakan 
melalui program PERUMNAS).
    Pada praktiknya, pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membangun 
perumahan “layak” bagi seluruh rakyatnya. Di pihak lain, rakyat kecil, yang tidak 
punya penghasilan tetap atau teratur, tidak mampu menjangkau harga perumahan 
“layak” yang dibangun pemerintah. Akibatnya kelompok rakyat tersebut memenuhi 
kebutuhan akan perumahannya dengan caranya sendiri, di antaranya: pendudukan 
lokasi-lokasi strategis (dekat pusat kota, pinggiran sungai, dan sebagainya), yang 
di mata pemerintah dianggap “penyerobotan”, “liar”, atau “tidak sah” (“squatter 
settlements”). Sikap pemerintah terhadap perumahan “spontan” ini biasanya negatif, 
dengan alasan tidak memenuhi “standar”, mengotori kota, merusak pemandangan, 
dan sebagainya. Apalagi jika lokasi tersebut potensial untuk pengembangan ekonomi 
dan menjadi incaran perusahaan-perusahaan swasta yang bersedia membelinya 
mahal. Yang terjadi kemudian, biasanya: pengusiran penduduk, penggusuran, 
bahkan penghancuran perumahan rakyat di lokasi-lokasi semacam ini. Tetapi, 
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masalah dasarnya sesungguhnya tidak terselesaikan. Rakyat membangun kembali 
perumahan “spontan” di lokasi lain. Diusir lagi. Membangun lagi. Dan seterusnya.
    Akar masalahnya, menurut Turner, terletak pada kesalahan “anggapan dasar” 
tentang hakikat “perumahan”. Mengoreksi “anggapan dasar” tersebut, Turner 
mengusulkan teorinya. Pertama: nilai perumahan tidak terletak pada “benda”nya 
(bahan bangunan, ukuran, penampilan, dan lain-lain), melainkan pada “guna” yang 
diberikan oleh perumahan tersebut kepada penghuninya. Dengan kata lain, nilai 
rumah tidak terletak pada “what it is” melainkan pada “what it does”. Bagi seorang 
pemulung sampah, contoh ekstrimnya, sebuah gubuk di pusat kota lebih berarti 
daripada sebuah villa yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Kedua: “perumahan” 
hendaknya tidak diartikan sebagai “kata benda” (“kumpulan rumah”), melainkan “kata 
kerja” (“tindakan mendapatkan rumah”). Dengan kata lain: “perumahan” hendaknya 
tidak dipandang sebagai “product”, melainkan “process”. Kembali ke contoh ekstrim: 
bagi pemulung sampah tadi, villa yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi tersebut tidak 
ada artinya, karena tidak mendukung “proses” hidupnya, tidak sesuai dengan “proses” 
berumahnya. Ketiga: definisi tentang ke-”layak”-an dan “standardisasi” perumahan 
rakyat yang dimonopoli pemerintah pusat harus ditinggalkan. Pembangunan 
perumahan rakyat hendaknya menjadi otonomi rakyat sendiri. Dalam hal ini, peran 
pemerintah bukan lagi menjadi perancang, pembangun dan pemasok perumahan 
bagi rakyatnya, melainkan “pemberi kemudahan” (“facilitator”) dengan memberikan 
kepada rakyat apa yang rakyat tidak mampu membuatnya sendiri, yakni fasilitas 
“yuridis” (pemberian hak guna tanah, pengesahan status tanah, dan sebagainya), 
“infrastruktur” (jaringan jalan, listrik, air, dan sebagainya) dan “teknis” (bimbingan 
dan penyuluhan teknik bangunan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya), yang 
mendorong rakyat membangun perumahannya dengan biaya sendiri.
    Buku John Turner, yang terbit pada masa Konferensi Internasional Habitat 
1976 di Vancouver itu, mendapat gema panjang. Ia segera dipungut oleh lembaga-
lembaga keuangan internasional, di antaranya Bank Dunia, sebagai dasar kebijakaan 
bantuannya kepada negara-negara sedang berkembang. Sejak saat itu, kepustakaan 
kajian perumahan rakyat di Dunia Ketiga banyak bicara tentang Slums up-grading, 
Settlement improvement, Sites and services, dan sebagainya. Di Indonesia, proyek 
sejenis kita kenal dengan nama “Program Perbaikan Kampung” (PPK atau KIP: 
“Kampung Improvement Programme”). Tentu saja banyak kritik diberikan kepada 
pemikiran Turner, terutama dari kalangan Marxis. Rod Burgess, lawan polemik 
Turner yang paling bernafsu, misalnya, menuduh Turner “membantu rezim kapitalis 
lari dari tanggung jawabnya atas pemenuhan kebutuhan perumahan rakyatnya” dan 
“mendepolitisasi masalah perumahan”.
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    Arsitek, “pandu” atau “abdi” rakyat? Pemikiran Hassan Fathy cenderung 
meletakkan arsitek sebagai “pandu”. Judul bukunya sendiri menunjukkan dengan jelas 
kecenderungan ini. Ternyata: rakyat tidak menerimanya. Mengapa? Salah satu alasan 
yang diduga paling kuat ialah bahwa rakyat sesungguhnya tidak ingin dipindahkan, 
apalagi pemindahan itu terlalu jauh dari lokasi permukiman lamanya, yang merupakan 
sumber penghidupannya. Alasan lain: visi Hassan Fathy tentang kebudayaan berumah 
yang dianggapnya tepat, ternyata bukan milik rakyatnya (lagi). Terlalu meletakkan 
diri sebagai “pandu” agaknya bukan peran arsitek yang diinginkan masyarakatnya.
    John Turner, di pihak lain, meletakkan arsitek sepenuhnya sebagai “abdi” rakyat. 
Pembangunan perumahan rakyat (dari soal pemilihan lokasi hingga segi estetik), 
semua diserahkannya kepada penghuni sendiri. Peran arsitek secara langsung 
tidak ada lagi. Ia berubah profesi menjadi “perencana kota”, yang mendorong atau 
bergabung dengan pemerintah, untuk memberikan kemudahan kepada rakyatnya, 
agar dapat membangun perumahan sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya 
sendiri. Kritik terhadap John Turner, di samping yang politis di atas, menyangkut 
kebudayaan berumah itu sendiri. Dalam suatu masyarakat, yang warganya belum 
mendapat pendidikan yang baik, yang kesadaran intelektual dan individual belum 
berkembang penuh, yang setiap hari rakyat dihujani propaganda komersialisme dan 
konsumerisme, apakah bukan visi terakhir ini yang menjadi rujukan rakyat dalam 
kebudayaan berumahnya? Apakah arsitek akan mendukung saja aspirasi rakyat 
semacam ini dengan alasan sebagai “abdi” yang baik?
    Di antara kedua kutub pemikiran itulah kita melihat kekhasan Romo Mangun. 
Dalam kasus permukiman Code-Gondolayu, kita melihat, kedua kemungkinan peran 
arsitek itu — sebagai “abdi” dan sebagai “pandu” — semua mendapat tempat. Dalam 
tingkat “makro” (geografis, politiko-ekonomis dan sosio-kultural) dan dari sudut 
pandang “penduduk” Code-Gondolayu, jelas Romo Mangun mengambil peran sebagai 
“abdi” rakyat. Dia mendukung kehendak rakyat untuk tetap bermukim di lokasinya 
saat itu dan melanjutkan kehidupan ekonominya seperti sedia kala. Sementara 
itu, dalam tingkat yang sama tetapi dari sudut pandang “masyarakat” luas, Romo 
Mangun dapat dipandang sebagai “pandu”, karena dia mempelopori masyarakat luas 
untuk meng-”abdi”-kan diri secara langsung dan nyata kepada kaum miskin dan 
terhina. Dalam tingkat “mikro” (pembangunan permukiman dan masyarakat Code-
Gondolayu sendiri), jelas, Romo Mangun dan kawan-kawannya berperan sebagai 
“pandu”. Intervensi Romo Mangun di lembah Code-Gondolayu, mulai dari prakarsa 
kedatangannya, penataan kembali lingkungannya, perancangan kembali rumah-
rumahnya, pembangunannya, pembiayaannya hingga pengecatannya, semua datang 
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dari Romo Mangun dan kawan-kawannya (termasuk Pak Lurah dan kerabat kerjanya 
yang mendukung pemikiran Romo Mangun). Demikian juga prakarsa pembangunan 
sosial dan ekonominya: pembentukan susunan pengurus kampung, koperasi simpan 
pinjam, kelompok belajar anak-anak, dan sebagainya. Hasilnya, sementara ini, kita 
dapat menyatakan berhasil. Rahasia keberhasilan itu, di antaranya, ialah keluwesan 
Romo Mangun dalam bekerja dengan rakyat, menjadi “pandu” pada suatu saat, 
menjadi “abdi” pada saat lain.
    Tidak terpengaruh oleh Hassan Fathy atau John Turner, tidak bermaksud 
menciptakan suatu aliran tersendiri pula, Romo Mangun tampak mewakili suatu 
aliran pemikiran yang merupakan perpaduan dari keduanya. Tetapi, sampai saat 
ini, belum ada yang menggali, mengungkapkan dan men-”teorisasi”-kan seluruh 
pemikiran Romo Mangun di bidang arsitektur pada umumnya, perumahan rakyat 
pada khususnya. Romo Mangun sendiri tidak berambisi untuk itu.

IV. TEMPAT ROMO MANGUN DALAM TRANSFORMASI
   MENTAL MANUSIA INDONESIA
Perjalanan hidup Romo Mangun menunjukkan untuk kesekian kalinya bahwa 
“kesadaran kolektif” masyarakat bukanlah kekuatan deterministik di dalam 
pembentukan mentalitas warganya. Tetapi harus diakui, paling tidak di dalam kasus 
Romo Mangun dan para perintis kebangkitan nasional kita, gagasan-gagasan tentang 
“cinta kasih terhadap si lemah, si miskin, si tertindas” tidak muncul dari kebudayaan 
“pribumi” (Jawa khususnya), melainkan dari Barat. Dalam kasus Romo Mangun, 
sekolah (Kristen) Belandalah yang memungkinkan keluarganya (mula-mula orang 
tuanya, lalu anak-anaknya) keluar dari pengaruh “mentalitas feodal” dan “massa 
terkebelakang”. Romo Mangun, tidak ragu lagi, merupakan buah kebudayaan Barat 
dan Kristen, atau, dalam istilah yang lebih bisa diterima barangkali, “Humanisme 
Kristiani”. Lalu, apakah dampak sikap dan tindakan Romo Mangun tersebut dalam 
transformasi mental manusia Indonesia?
    Dalam hal ini perlu kita tengok sebuah karya penting tentang sejarah Jawa, 
mungkin karya paling luas dan dalam tentang masyarakat Jawa sampai saat ini. 
Melalui analisa longue durée (“jangka panjang”; istilah yang banyak digunakan dalam 
salah satu aliran ilmu sejarah di Perancis yang dipelopori oleh Fernand Braudel) 
yang mewarnai bukunya, Le carrefour javanais (secara literal berarti “Persilangan 
Jawa”), Denys Lombard memperlihatkan, di antaranya, bagaimana mentalitas manusia 
Jawa mengalami transformasi terus menerus sejak mendapat sentuhan pertama dari 
Hindu dan Buddha (“indianisasi”) hingga saat ini.123 Sentuhan paling penting, yang 

 
123 LOMBARD Denys, 
Le carrefour javanais (3 
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Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, 1990.
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membuat Jawa secara budaya lebih “kaya” dan lebih “modern” daripada tetangga-
tetangga ter”indianisasi” lainnya seperti Thailand, Kamboja, Birma,... ialah diserapnya 
Islam dari pesisir ke pedalaman, yang menyulut rentetan transformasi mental secara 
mendalam. Lombard mengingatkan kolega-koleganya di Barat, bahwa kontak pertama 
manusia Jawa dengan nilai-nilai modern tidaklah dimulai oleh kedatangan Portugis 
atau Belanda, melainkan oleh saudagar-saudagar muslim. Islam datang sebagai 
sebuah kekuatan “emansipatoris” yang membuka rentetan perubahan mental manusia 
Jawa — meskipun tidak tuntas, Islamlah yang menanam benih-benihnya — dari 
kesadarannya yang “mitis” ke yang “historis”, dari pandangan dunianya yang “maya” 
ke yang “nyata”, dari persepsi ruangnya yang “kosmologis” ke yang “geografis”, dari 
nilai dirinya yang tenggelam dalam hirarki “kelompok” sosial kepada munculnya 
“individualitas”, dari orientasi waktunya yang “siklis” ke yang “linier” — kesimpulan 
yang mengingatkan kita kepada sumbangan Kristen dalam sejarah Eropa di Abad 
Pertengahan, yang memperkenalkan konsep waktu “linier”, menggantikan yang 
“siklis” warisan pemikiran Yunani-Romawi.124 Tetapi perlu diingat, Islam bukanlah 
unsur pertama, bukan pula unsur terakhir yang mengubah mentalitas manusia Jawa. 
Sebelum Islam, Hindu dan Budhalah yang memungkinkan munculnya kerajaan dan 
kebudayaan aksara. Di samping itu, kedua agama ini pula yang telah menanamkan 
tradisi “mistik” dan “asketik” yang kelak diambil alih dengan mudah oleh Islam. 
Dan sebelum “indianisasi” ini, manusia Jawa telah memiliki dasar-dasar budayanya 
yang masih bertahan sampai kini (seperti: pemujaan kepada gunung dan laut, sistem 
pembagian dan penghubungan ruang “mancapat/ mancalima”, pembagian warna-
warna dasar menurut makna simbolisnya, sistem penanggalan). Dan di dasar itu 
semua: keinginannya yang kuat kepada “keselarasan”, yang menjadi prinsip dasar 
kebudayaan Jawa, yang tentu saja mengalami penafsiran berubah-ubah dari zaman 
ke zaman. Hindu dan Buddha tidaklah mengubah landasan itu, melainkan, seperti 
kata Lombard, “mereka datang memberi baju kepada bentuk-bentuk yang lebih 
tua”. Sesudah Islam, kebudayaan Baratlah yang memperkenalkan manusia Jawa 
kepada peralatan intelektual, khususnya kepada konsep dasar dari esprit scientifique 
(“semangat keilmuan”).
    Atas pernyataan terakhir tersebut, perlu ditambahkan peranan Kristen dalam 
memperkenalkan manusia Indonesia kepada gagasan-gagasan “humanitarian” 
(kemanusiaan) “tanpa pamrih” (tanpa disertai keinginan untuk mengubah keyakinan 
orang lain, misalnya “kristenisasi”, “islamisasi”, “hinduisasi”) sebagaimana 
dipraktikkan oleh umat Kristen dalam banyak kegiatan kemanusiaan dan sosialnya. 
Memang, ajaran “kemanusiaan” bukanlah unsur asing dalam Islam (dan dalam 
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setiap agama lainnya), tetapi pada praktiknya (kalau bukan pada ajaran dasarnya), 
ia ditundukkan di bawah kerangka ajaran yang sering dianggap sebagai “tugas suci” 
setiap muslim: “mengislamkan” orang lain, atau dikalahkan oleh sikap orang Islam 
yang “diskriminatif” terhadap orang non-muslim. Sementara itu, agama Kristen, 
berkat perjalanan sejarahnya yang selalu seiring dengan evolusi masyarakat Barat, 
yang sangat kritis, bahkan seringkali kejam terhadapnya, mengalami transformasi 
teologis terus menerus yang sangat mendalam, sedemikian rupa sehingga makin lama 
seolah-olah makin hilang ikatannya dengan setiap bentuk identitas formal Kristen 
yang sudah dikenal — rentetan transformasi teologis yang tidak terbayangkan bisa 
terjadi dalam Islam. Struktur dunia yang timpang antara Utara dan Selatan, antara 
si kaya dan si miskin di negara-negara Selatan sendiri, telah membawa para teolog 
Kristen kepada pemikiran bahwa “kristenisasi” tidak ada artinya dalam masalah besar 
kemanusiaan hari ini. Gerakan Teologi Pembebasan di Amerika Latin hanyalah satu 
contoh saja dari rentetan transformasi teologis ini.
    Dalam konteks inilah Romo Mangun menduduki tempat terhormat. Bagi dia “misi 
kristiani” bukanlah “mengkristenkan orang”, melainkan “mewujudkan cinta kasih 
dalam berbagai bentuk, di antaranya: membantu, memudahkan atau memungkinkan 
orang menemukan dan mengembangkan jati dirinya” — sebuah konsep “dakwah” 
yang masih sulit dipahami, apalagi diterima oleh umat Islam.125 Memang benar, 
contoh-contoh terakhir ini masih merupakan gejala baru di Indonesia, yang belum bisa 
kita duga dampaknya bagi mentalitas manusia Indonesia dalam longue durée. Tetapi 
kalau kelak orang Indonesia secara umum, apa pun agamanya, mampu mencapai 
semangat kemanusiaan “tanpa pamrih” sebagaimana dimaksudkan di atas, kepada 
Kristenlah selayaknya mereka berterima kasih — seperti juga selayaknya mereka 
berterima kasih kepada Hindu dan Buddha yang telah menanamkan semangat “mistik” 
dan “asketik”, dan kepada Islam yang telah mendorong munculnya dimensi “individu” 
dan mengarahkan orientasi hidup ke “masa depan”. ¨

Paris, 1 Juni 1994
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RUJUKAN
Bahan-bahan tulisan ini diambil terutama dari catatan dan kenangan pribadi penulis 
sebagai mahasiswa, sahabat, dan rekan sekerja Romo Mangun di kampus, di studio 
arsitektur, di kampung dan di lapangan, khususnya dalam masa antara tahun 1979-
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