


NOTULENSI FORUM DISKUSI
PRELIMINARY NOTES #6

RIZKY SASONO (RS)
Gagasan awal yang memunculkan diskusi ini adalah 
mengenai bagaimana musik mengkonstruksi ruang 
fisik; kita melihat bagaimana pertokoan memainkan 
musik sesuai dengan apa yang dijual. Juga, bagaima-
na kemudian musik, gamelan misalnya, dimainkan di 
berbagai ruang, padahal awalnya dia dulu dimainkan 
di pendopo. Mungkin mas Gatot bisa bertolak dari 
situ. Sekarang ada amplifikasi di mana ruang menjadi 
semakin membesar. Dari dua contoh itu kita merujuk 
pada ruang fisik, yang mungkin paling mudah kita 
cermati ketika membicarakan musik dan ruang.

Tapi bagaimana dengan musik di kota; di sini kita 
tidak membatasi pada musik saja tapi soundscape 
juga. Di sini, saya sempat ngobrol dengan mbak Tia, 
jadi saya mengambil beberapa segmen yang ber-
kaitan dengan soundscape. Bagaimana ruang kota 
mengkonstruksi apa yang dalam bayangan pen-
dengar sebagai ruang itu sendiri. Bagaimana orang 
menempatkan wilayah tempatnya dalam kota. Ruang 
kan dibayangkan sebagai, kata Lefebvre, ‘ruang 
kota adalah ruang di mana sound itu tidak synchro-
nous, anarkis, tidak jelas, dan tidak dapat dikontrol’. 
Nah, sekarang dengan adanya teknologi lain, Sony 
Walkman atau sekarang iPod, pendengar bisa men-
ciptakan ruang pendengarannya sendiri, sehingga 
dia punya ruang pengalaman sendiri. Di sini ruang 
kemudian dibatasi tidak hanya ruang fisik tapi ruang 
imajiner, ruang sosial.

Langsung saja ya. Saya memunculkan pengantar 
mengenai musik dan ruang, mudah-mudahan me-
munculkan pembicaraan tentang ruang yang sangat 
beragam, tidak hanya ruang fisik. Saya perkenalkan 
dua pemateri: Tia Pamungkas/Arie Setyaningrum Pa-
mungkas, dosen Sosiologi UGM; dan mas Gatot Da-
nar Sulistiyanto, alumnus ISI, komposer, sound engi-
neer plus—dalam praktiknya sebagai sound engineer 
bisa memaparkan temuan dan pengalamannya secara 
menarik. Karena itulah kami mengundang mas Gatot 
untuk sharing pengalamannya dan pengetahuannya 
tentang musik dan ruang. Silakan, mas Gatot.

GATOT DANAR SULISTIYANTO (GDS)
Terima kasih. Harapan saya di sini, kita bisa 

mengambil apapun yang bisa menjadi bekal, sehing-
ga kita bisa memiliki gambaran utuh tentang ruang 
dan bunyi. 

Saya ingin memulai tentang asumsi saya tentang 
ruang dan aspek-aspek lain. Tidak ada cara lain dari 
kita merunut bagaimana terciptakannya ruang. Di 
samping ruang adalah juga waktu. Ruang dan wak-
tu tidak bisa dipisah. Akar dari ruang dan waktu itu 
sebenarnya bisa kita runut dari keterjadian semesta. 
Kalau Imam Ghozali mendongengkan Gusti Allah itu 
membuat cahaya, cahaya dibelah lalu tercipta koordi-
nat-koordinat semesta. Koordinat-koordinat itu ada-
lah ruang. Konsekuensi dari ruang ada sisa [belahan 
cahaya tadi], yang menjadi waktu. Nah, inilah yang 
menjadi babon seluruh aktivitas yang ada di semesta 
ini. Persoalan tafsir waktu, tafsir ruang, dibaca kem-
bali oleh ilmu-ilmu yang ada di dunia.

Secara singkat, saya runut langsung pada musik atau 
bunyi. Hubungan musik dan bunyi dengan cahaya 
itu sangat integral. Kalau dirunut, seluruh kosmologi 
sebenarnya adalah ruang cahaya. Kemudian ruang 
informasi dan pewahyuan. Di bawahnya ada frekuen-
si. Di bawahnya lagi ada suara. Di bawahnya lagi ada 
ketergetaran benda-benda. Karena itu kalau dirunut, 
semua berawal dari cahaya. Kan pada buktinya 
semua berpengaruh pada cahaya. Warna itu mboke 
cahaya. Bunyi juga bisa dibiaskan dengan cahaya. Ini 
secara konseptual.

Satuannya, sama: frekuensi. Nah, ini yang penting. 
Kita lihat, besaran sebuah gelombang kan wujudn-
ya adalah ruang. Ada seberapa jeda, berarti itu kan 
waktu. Maka sebenarnya itu nggak bisa dipisah. 
Maka pemahaman mengenai ruang dan waktu harus 
kita rujuk pada babonnya. Dari situ kita bisa menebar 
kembali, merunut ke fakta-fakta terjadinya ruang di 
dalam manusia.

Yang paling gampang, meneruskan ruang semes-
ta itu, di-copy menjadi ruang keberadaan kita. Jadi 
setelah ada ruang itu, ada alam semesta, bumi, air, 
kemudian makhluk-makhluk, dan baru manusia. Dari 
situ kan berarti manusia itu juga merupakan sebuah 
ruang koordinat dari penciptanya. Jadi koordinat 
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manusia itu menjadi sebuah ruang. Di mana roh itu 
ditanamkan. Maka sebenarnya itu ruang. Maka di situ 
ada gerak, kehendak, dan sebagainya. Semesta tidak 
memiliki kehendak karena sudah fix. Kalau manusia 
punya spasi, di mana dia bisa mengelola dirinya dan 
bergerak. Karena itulah terjadilah ciptaan-ciptaan, ha-
sil-hasil dari gerakan-gerakan manusia. Kalau gerakan 
fisik jadinya tari, transportasi, dan lain-lain.

Ketika kita membicarakan ruang dan bunyi, merunut 
ke cahaya, kok semuanya sama. Semuanya ada unsur 
frekuensi, yang membedakan hanya seberapa be-
sarnya. Itulah gambaran yang tercampur dari bebera-
pa sumber, mengenai terjadinya ruang dan waktu. 

Musik itu sebetulnya juga cloning dari modus-modus 
semesta itu. Musik kan bahan bakunya bunyi, diam-
bil dari frekuensi, yang dititipkan melalui organologi 
secara fisik. Jadi ada benda, benda itu merupakan 
matrix dari frekuensi yang nyelenthik molekul udara. 
Baru setelah itu masuk di kita. Begitu masuk di kita, 
tergetarlah sebuah ruang, yang ada roh tadi itu. Dari 
situ baru muncul persepsi, karena kita punya akal. 
Persepsi inilah yang sebetulnya kita yakini sebagai rel 
utama untuk kita bergerak. 

Dalam konteks bunyi, bunyi ini menempati titik ke-
seimbangan kejiwaan. Maka, contohnya, kalau anda 
tidak bisa mendengarkan seseorang dengan jelas, se-
hingga yang terjadi adalah kebimbangan. Bimbang itu 
adalah goncangan jiwa yang paling ringan. Maka den-
gan itulah, bunyi harus diterima dengan jelas. Karena, 
di balik bunyi itu ada banyak sekali pendaran dari 
berbagai spektrum yang wujudnya informasi. Betapa 
hebatnya dulu pada masa Adam, apakah bahasanya? 
Kita sendiri, misalnya, berbicara berapa suku kata per 
second? Ada yang berbicara dengan lebih cepat, dan 
kita tetap bisa paham. Maka, persepsi-persepsi itu 
kita kumpulkan menjadi informasi temporer di kepala 
kita. Kita mengambil, membaca, mengolah di otak 
kita, sehingga menjadi informasi. Maka, olah data in-
formasi di otak kita.. Kalau ada yang studi psikoakus-
tik, bisa tahu di bagian mana dalam otak kita yang 
mengolah informasi ini. Tentu yang paling mudah itu 
bahasa ibu. 

Nah, kalau diteruskan lagi ke ruang bunyi atau ruang 
suara. Orang bisa mempersepsikan ruang bunyi atau 
suara karena mempunyai kapabilitas intelektual dan 
pemahaman-pemahaman tertentu. Contoh misalnya, 
kalau anak, kan belum terlalu tahu apa itu. Tapi kalau 
diberi musik dengan ritme tertentu, anak itu sudah 
bisa bergerak atau menanggapi. Berarti itu sebenarn-
ya sudah ada dalam bahasa dasarnya anak kan. Nah, 
kemudian dasarnya untuk tahu itu musik, karena kita 
sudah punya akal dan statement bahwa musik itu 
‘seperti ini’.

Kemudian kita masuk pada kreasi dari sebuah ruang 
VC; tidak bisa terlepas dari ruang imajiner. Kalau aku 
kok punya asumsi kalau adanya sesuatu itu oleh kare-
na kita berkehendak sehingga kita punya tujuan dan 
pada akhirnya bentuk-bentuk. Di tingkatan bentuk 
itulah kita bisa mengenali objek-objek itu. Akhirnya 
kita akan bisa membedakan ini bunyi, atau musik. 
Sama-sama bunyinya, tapi berada di derajat mana 
dia bisa menjadi musik? Misalnya di beberapa karya 
sekarang, banyak yang memasukkan sirine ke dalam 
karyanya. Nah, untuk itu, kita harus minta tolong 
pada persepsi. Jadi ya persepsi adalah medan ma-
nusia untuk mengenali apapun. Nyambung dari yang 
mas Rizky bilang tentang gamelan dan ruangnya. Ada 
soundscape juga. Mungkin mbak Tia bisa membahas 
lebih rinci.

Tapi bahwa keberadaan bunyi dalam sebuah ruang, 
kalau aku membedakan ada dua hal: (1) dia patuh ter-
hadap takdir semesta, (2) bunyi yang dihadirkan oleh 
aktivitas manusia. Kategori soundscape ini nyampur 
dari dua hal itu: yang dari manusia dan dari alam se-
mesta. Itu menjadi campuran takdir dan nasib. Takdir 
– kodrat yang struktur bunyinya akan kurang. Seperti 
kalau kita jalan dari Jalan Kabupaten di malam hari, 
suaranya kodok saja. Sekarang, sudah tidak hanya 
kodok, tapi sudah ada warung, perumahan, dan lain-
lain. Jadi kasus takdir ini bisa diubah oleh manusia. 
Maka terciptanya ruang sekarang ini dikuasai oleh 
manusia. Tapi sayangnya manusia ini kadang kalau 
diberi kekuasaan itu kurang pas. Maka yang terjadi 
adalah tata kota yang bisa kita simak sekarang, sama 
sekali ramah mata tapi tidak ramah telinga. 

Saya lanjut sedikit mengenai itu. Hampir sekarang 
ini, semuanya ramah mata, tapi tidak ramah telin-
ga. Telepon genggam yang tiap hari kita elus-elus, 
gosok-gosok. Itu kan basic-nya cahaya. Berapa porsi 
Anda mendengarkannya? Telepon yang basic itu 
sudah nggak terlalu laku. Untuk telepon saja sudah 
jarang, biasanya Whatsappan. 

Maka kita bisa melihat juga dari situ, bahwa ruang 
bunyi ini sekarang semakin sempit. Untuk kita latihan 
mempersepsikan diri, memiliki kesadaran menden-
garkan sudah semakin sempit. Silakan diriset. Ra-
dio, sudah seberapa sering kita mendengarkannya? 
Temen-temen musik saya, latihan lebih sedikit dari 
nonton. Menurut mereka, latihan itu ya nonton You-
tube. Karena, semua seperti ada di situ. Maka yang 
terjadi ya ada Youtube composer, Youtube choreog-
rapher, dsb. Kok tafsir permainannya sama dengan 
yang dimainkan di Youtube itu semuanya ya. Maka, 
di mana persepsi kalian terhadap ... Hubungan kita 
dengan semesta sudah hilang. Makanya, tolong itu 
di-crosscheck lagi hubungannya. Koordinatnya kita 
tata ulang, supaya kita akan memiliki kekayaan yang 
tidak terhingga. 
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Contohnya, masyarakat Jawa sangat sensitif terh-
adap suara perkutut. Dari kebudayaan-kebudayaan 
dunia yang menggandrungi burung, kok banyak di 
sini. Perkutut tuh sampai mahalnya minta ampun 
itu karena jumlah ‘thuthuk’nya. Persepsi kita men-
dengarkan sejak dulu itu sebenarnya sudah sangat 
absurd. Orang Jawa sangat memahami takdir suara 
perkutut. Sampai RRI kalau ada berita, menyetel itu. 
Sangat digarisbawahi, bahwa ada kepercayaan men-
dengarkan yang sangat absolut dari para leluhur kita. 
Dan hari ini, kita kehilangan sensitivitas itu, oleh kare-
na terciptanya ruang-ruang baru–smartphone itu kan 
termasuk ruang-ruang baru. Jujur ataupun tidak, itu 
sebenarnya menumpulkan pendengaran kita. Sehing-
ga ketika kita mendengarkan, seringkali sulit menden-
gar, dan tidak bisa menikmati. Itu karena apa?
Cahaya sifatnya mengunci otak. Bunyi itu sifatnya 
ngudari otak. Makanya, mantra wujudnya bukan 
udara, tapi bunyi. Mantra itu sesuatu yang mem-
bongkar ingatan. Makanya memberi nasehat pada 
anak tidak dilakukan dengan tulisan; tapi disampaikan 
dengan diucap. Kira-kira begitu. Cobalah kita pikirkan. 
Dampak bunyi itu halus sekali, meresap. Hari ini, kita 
kehilangan itu, makanya banyak orang tumpul dan 
tidak mau mendengar. Maka kesadaran terhadap 
lingkungan perlu kita revisi kembali. Sebenarnya kita 
ini manusia beneran bukan sih? Kalau manusia kan 
harus bisa mendengarkan. 

Bahkan, zaman dulu semakin banyak kita bisa men-
dengarkan. Makanya, ketika musik masuk di sini, 
tidak ada yang protes kan. Semua jenis musik sudah 
ada. Rock, dangdut, macam-macam. Kenapa? Karena 
perkutut, yang absurd saja didengarkan. … Makanya 
dulu, yang mengenalkan tentang soundscape ke sini, 
adalah seorang komponis bernama Jack Body. Dia 
etnomusikolog, dari Selandia Baru, sudah meninggal. 
Dia sangat concern terhadap bunyi-bunyi panorama 
lingkungan di Yogya. Makanya dia bikin rekaman dari 
Yogya pada tahun 1970an kalau tidak salah. 

Kembalikan ke musik dan ruang. Kalau kita mengam-
bil sesuatu dari musik dan ruang, sebenarnya kita 
perlu melihatnya dari musik terlebih dahulu. Karena 
musik itu membentuk ruang imajiner, ruang persepsi. 
Maka, kalian bisa menelusuri seluruh arsitektur yang 
ada di musik itu sendiri, mulai dari membuka persep-
si pendengaran, membiarkan bunyi itu mengalir, 
terus dipegang satu demi satu. Maka itu logika intele-
jensi pendengaran yang harus dibangun dari awal. 
Contoh yang paling gampang, saya berbicara ini kan 
teman-teman mengikuti ya. Seperti ombak, mengalir, 
diambil, kadang iya, kadang ora-ora, oh iya.. 

Musik juga sama menghanyutkan. [menyanyikan] 
Ada satu yang bunyi [dung dung dung, gung, dung 
gleng dung gong..] ada satu yang kecil-kecil muncul.. 
[menyanyikan part kendang] kemudian mendekati 

akhir, semua menunggu (bunyi gong), baru setelah 
dipukul, semua nafasnya dirilis. Berarti kesimpulan 
bahwa bunyi melepaskan ikatan, menjadi nyata. Itu 
yang harus kita pelajari dari gong yang ada di sini, 
karena itu melepaskan ikatan. Saya kira itu yang bisa 
kita telusuri. 

Kemudian nanti supaya agak bisa lebih komplit, nanti 
kita bisa juga diskusi panjang lebar tentang hal itu: 
bahwa pendalaman musik itu diukur dari seberapa 
luas dimensi kita mendengar. Tolong ini di-crosscheck 
kembali, pernyataan ini benar atau nggak. Karena 
ini bisa menghadirkan multitafsir. Orang nggak akan 
sama persepsinya terhadap itu, berarti ada yang ber-
main di situ. Ada sesuatu yang secara nilai berlaku. 
Ada yang menilai sesuatu itu benar ada yang menilai 
itu keliru. Ini yang bisa kita telusuri, mana yang bener 
mana yang keliru? Atau jangan-jangan ini jebakan? 
Atau memang benar? Karena ketika membicarakan 
tune karakter suara pemain biola misalnya. Kamu 
harus memasang postur sedemikian rupa, supaya 
tekananannya benar dan gerakannya membentuk 
getaran yang sempurna. Teorinya begitu kan, tapi 
kan sebenarnya itu kan reflek. Kalau dibedah runtut-
annya begitu kan. Ketika itu dilatih menjadi refleksi 
harian, sehingga itu menjadi tidak berjarak dengan 
waktu itu. Maka semakin piawai musisi, jarak waktu 
untuk informasi ini menjadi semakin tipis dan se-
makin cepat menjadi musik saja. Maka, musisi yang 
tangguh, musisinya hilang, hanya tinggal musiknya. 
Itu sublimasi. Menyublim jadi satu. Kalau masih 
kelihatan musisinya, berarti dia belum sukses. Dia 
berarti ngaling-ngalingi musik. Maka ruang musik 
itu sendiri, menjadi tertutupi. Musik yang sempurna 
itu menurutku ya gamelan. Tak peduli siapa yang 
main tapi selalu baik didengarkan. Kelemahannya, 
pemainnya jadi tidak terkenal. Nah, itu cakupan besar 
tentang abstraksi musik dan ruang. 

RS
Mungkin saya tidak akan memunculkan poin-poin 
yang disampaikan. Lanjut ke mbak Tia, mungkin akan 
memberikan perspektif lain tentang soundscape dan 
ruang.

TIA PAMUNGKAS (TP)
Terima kasih, mas Rizky dan mas Gatot yang su-
dah menjabarkan bagaimana kita sebagai manusia 
mempersepsi ruang. Mungkin ada titik berangkat 
yang menarik tentang manusia sebagai makhluk 
yang berkehendak. Saya seorang sosiolog, yang kami 
pahami, realitas adalah sebuah konstruksi, termasuk 
realitas sosial, itu konstruksi. Jadi ketika kita bicara 
tentang manusia sebagai makhluk yang berkehendak, 
berkehendak itu dalam pengertian bahwa kita punya 
warisan alamiah yang nature given yang sering kita 
sebut dengan insting. Kehendak natural yang alamiah 
itu insting. Kehendak yang lain itu adalah konstruksi. 
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Saya akan berangkat dari konteks di mana manusia 
menyikapi ruang dan suara bahkan musik sebagai 
makhluk yang berkehendak. Karena pengertian 
tentang ruang, kalau kita berbicara tentang ruang 
imajiner. Beberapa akan menggunakan bahasa Lefeb-
vre—ini nabi saya, karena menurut saya gagasannya 
sangat revolusioner, dan merupakan sosiolog yang 
suka musik, pemain musik juga.

Saya akan mulai dari soundscape, dimaknai sebagai 
suara atau kombinasi suara yang muncul atau di-
munculkan, sehingga menimbulkan suatu kesan, 
membentuk suatu lingkungan atau situasi tertentu. 
Henri Lefebvre, dalam pembahasan terakhirnya ten-
tang suara, soundscape menunjuk pada ruang, atau 
lingkungan yang membentuk. Berarti ada sesuatu 
yang fisikal atau material, dan sesuatu yang mentali-
tas. Yang itu melahirkan reaksi, respon, atau sensasi; 
sehingga yang dimunculkan dari soundscape itu bu-
kan hanya dari sensori pendengaran kita saja. Bah-
kan mereka yang tuna rungu mengenali soundscape 
juga, mungkin tidak lewat yang kita dengar. Mereka 
mengenali soundscape juga. Sama seperti mereka 
mengenali medium derajat titik-titik yang kaya itu ya. 
Jadi ya, soundscape itu sesuatu yang mengelilingi 
kita.  Dia diikat oleh ruang dan waktu. Bagaimana ia 
mengelilingi kita? Ya tadi sudah dijelaskan, sifatnya 
bisa alamiah, oleh para musikolog dan etnomusiko-
log: biophony. 

Dalam kajian musik, yang saya tahu, juga sedang 
berusaha melihat sejauh mana sistem sensori kita 
mengenali soundscape, dan pengaruh terhadap 
konstruksi sosial, ekonomi, bahkan politik. Misalnya, 
beberapa antropolog yang mengkaji tentang sound-
scape, meneliti bagaimana perbandingan masyarakat 
pada mediumnya mengenalkan budaya auditori 
ketimbang budaya visual. Kebetulan, studi doktoral 
saya ada hubungannya dengan masyarakat Muslim. 
Di mana di masyarakat Muslim, budaya yang lebih 
dikulturkan adalah budaya audibel/auditori, dengan 
recitation/nyanyian yang diulang-ulang dari Al-Qur’an, 
ketimbang dalam Kristiani yang lebih seimbang. Da-
lam masyarakat Muslim yang lebih dominan adalah 
budaya auditori. 

Apakah produksi ruang? Yang ada di ruang ini bu-
kan cuma bangunan fisik, tapi ada ruang-ruang 
lain. Menurut Lefebvre, ruang yang multiplicity itu 
tidak bisa dianggap sebagai ruang yang sepenuhn-
ya bersifat ideal. Jadi tadi kalau mas Gatot bilang 
tentang ruang imajiner, apakah ruang imajiner itulah 
yang ideal? Tidak. Karena itu, Lefebvre lebih memilih 
melihat ruang imajiner sebagai ruang yang abstrak, 
belum konkrit, karena cara kita memaknai ruang 
berangkat dari cara berpikir yang binary: cara ber-
pikir melihat baik-buruk secara hitam-putih. Ini yang 
menjadi dasar dari modernitas yang melihat, “Ini lho, 

ruang ideal adalah yang seperti ini.” Makanya kita 
melihat arsitek-arsitek yang sekarang bikin lomba 
tentang penataan Jalan Malioboro. Tidak memperha-
tikan aspek-aspek ruang yang lain, seperti produksi 
ruang sosial. Sehingga yang nampak adalah penataan 
pemukiman yang semakin ke atas dan meniadakan 
persoalan produksi ruang sosial yang juga sebenarn-
ya penting. Kita sudah melihat perdebatan antara ka-
sus di Teluk Benoa, Bali. Lalu lainnya di Jakarta Utara. 
Yogya sebentar lagi juga, terutama sekitar Sungai 
Code. Kita sudah mulai mengalami urbanisasi yang 
tidak bisa dihindarkan dan persoalan urbanisme. 

Nah, urbanisme ini adalah sebuah logika, sebuah nilai 
konstruksi politik, tentang apa yang dikatakan oleh 
filsafat Kartesian tentang ruang ideal; yang sebe-
narnya nggak ada. Ideal itu didiktekan oleh kepentin-
gan-kepentingan materialistik. Kepentingan material-
istik untuk menciptakan profit. Lefebvre menentang 
itu. bagi dia, yang perlu adalah bagaimana kita bisa 
melakukan atau mengenali, mengidentifikasi produksi 
ruang. Mengenali itu adalah pertama-tama dengan 
melakukan apa yang disebut sebagai praktek spasial. 
Membuat sesuatu menjadi konkrit secara fisik, dan 
[mengenali] konsekuensi apa yang diakibatkan prak-
tek spasial itu.

Untuk mengenali bagaimana produksi ruang, Lefeb-
vre menunjukkan tiga rangkaian konseptual mengenai 
apa yang disebut (1) ruang yang dipersepsikan, (2) 
ruang yang dikonsepsikan, dan semua itu berhubun-
gan dengan (3) ruang yang hidup dan ruang sosial. 

Pertama, berkaitan dengan praktik spasial, apa 
yang kita sebut sebagai ruang yang hidup, ruang 
yang nyata. Ruang ini tidak akan hidup kalau anda 
tidak datang ke sini. Dia hanya sekadar ruang yang 
kosong. Praktik spasial mengacu pada produksi dan 
reproduksi hubungan spasial objek dan produk. 
Bagaimana kalau diskusi ini dilakukan dengan berdiri, 
bukan duduk. Pasti akan berbeda. Gestur kita menen-
tukan bagaimana relasi kita dengan objek material. 
Bagaimana kita bahkan bukan hanya dengan material, 
berhubungan dengan subjek. Dalam pengertian ini, 
Lefebvre menjelaskan bahwa ruang sosial meliputi 
keterlibatan setiap orang, setiap anggota masyarakat 
yang memiliki keterkaitan tertentu terhadap rasa 
memiliki terhadap ruang. Setiap orang mempunyai 
sense ora belonging terhadap ruang. Misalnya, acara 
ini diskusi untuk umum. Bagaimana kalau diskusi ini 
tertutup? Undangan. Acara musik yang membayar 
atau gratis. Itu adalah praktik spasial untuk memben-
tuk ruang yang hidup. Tetapi bagaimana orang ditata/
diatur dalam pola-pola mekanisme tertentu, mem-
pengaruhi bagaimana suatu ruang dihidupkan.

Yang kedua, dari tiga rangkaian konseptual itu, adalah 
apa yang disebut dengan ruang yang dikonsepsikan. 
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Apa bedanya konsepsi dan persepsi? Kalau konsep, 
itu berangkat dari sesuatu yang abstrak, sesuatu 
yang bersifat dialektis. Sementara itu, persepsi ada-
lah reaksi neurologis kita dalam merespon sesuatu. ...

SESI TANGGAPAN

MICHAEL ASMORO
Tanya mas Gatot. Mungkin saya salah ya. Melihat 
kemajuan teknologi dan zaman ini membuat kita 
menajdi kurang sensitif atau kurang manusia dsb; 
nah, mas Gatot, kita harus bersikap bagaimana? 
Kemajuan zaman akan terus maju, perkembangan 
teknologi itu demikian cepat. Dan tidak mungkin, 
hal-hal yang kuno akan hilang. Untuk menghadapi, 
bagaimana? APakah diam? Kalau diam, akan hilang 
kan.

Kemudian sama mbak Tia. Memang tadi ada yang 
Xenakis paparkan di situ, dan juga tentang urban 
sonic, memang dalam dunia musik memang masih 
menjadi perdebatan apakah itu benar-benar suara 
alam, atau pengaruh dari gelombang sinus. Saya 
pernah membaca sebuah artikel, mereka membuat 
suara planet Mars. Sebenarnya dalam teori fraktal, 
ada pemahamana bahwa setiap suara mempunyai 
gelombang sinus  dan … gelombang sinus bisa 
dilihat … yang jadi pertanyaan saya, tentang toeri 
Lefebvre tadi, sangat terkesan dengan pemaparan 
mbak Tia. Dari teori tsb apa yang bisa kita ambil? 
Misalnya untuk kota Jogja yang semakin semrawut. 
Untuk suara-suara seperti dari kampanye, atau masjid 
terlalu banyak. Bagaimana kita bereaksi terhadap itu? 
Mengatasinya?

RS
Monggo munculkan ide-ide atau contoh-contoh lain, 
karena ini preliminary notes. 

GDS
Harus dijawab melalui, sik tak tatane sik, biar ndak 
meleset. Jadi teknologi itu kan asal muasalnya 
supaya hidup kita lebih gampang. Nah, kalau seka-
rang rasanya lebih ruwet, berarti bukan teknologi. 
Sesederhana itu aja. Misalnya, adanya mic kan mem-
bantu, tapi kadang juga nggak membantu. Makanya, 
yang dasar itu bukan di teknologinya, bukan di fakta 
bunyinya, tapi di bagaimana kita memposisikan bunyi 
dan orientasi diri kita terhadap bunyi tersebut. jadi 
tetap kembali pada diri kita sendiri. Karena sejatinya, 
kita memiliki kecenderungan untuk mendengarkan. 
Nah, kelemahan orang-orang sekarang itu tidak ser-
ing mendengarkan, sehingga sensibilitas kita sebagai 
manusia itu … ukuran kita sbg manusai itu jelas… 

Nah, sekarang ktia bisa melihat bahwa dalam mas-
yarakat kita sekarang, sensibilitas kita itu apakah 
masih ada? Ukurannya peradaban. Peradaban yang 

melahirkan cara-cara mendengarkan gamelan sangat 
beda dengan industri. Misalnya gamelan, kerumitann-
ya bukan di gamwelannya tapi di persepsi bunyi akan 
bunyi logam. Ada ilmu deteksi yang kemungkinan 
sekarang sudah bisa diformulasi. Waktu dulu be-
lum, makanya dulu cuma bisa ditangkap dari warna. 
Tukang besalen selalu menutup ruang karena itu tam-
pak hanya dari warnanya. Harus ada jambon, ungu, 
kuning, dll.. Supaya jadi medan resonansi. Semua itu 
diturunkan dari situ.

Penuturan itu juga sangat penting. Sekarang kan kita 
sudah kehilangan hubungan dengan mendengarkan.

Ta sambung sedikit dengan musik barat. Jadi sebe-
lum orkestra jadi, semuanya ya pretil-pretil. Karena 
terpisah-pisah, mereka menggabungkannya dengan 
konduktor dan notasi. Karena itu memang munculnya 
sehubungan dengan industri. 

Posisi bahasa Indonesia, Inggris, Jawa. Hubungannya 
dengan musik. Orang dulu: Inggris, Melayu, Arab, 
Jawa. Sekarang: Jawa (bahasa akhlak, ada ung-
gah-ungguh, ada simbolisasi tersendiri), Arab (baha-
sa hukum), Melayu (bahasa pasar, simpel), Inggris 
(bahasa pasar). Makanya, usaha untuk kembali lewat 
musik karena akar dari musik itu nggak terbahas. Itu 
adalah intelijensi terhadap pendengaran. Kalau bela-
jar, apa yang paling asyik itu lewat bermain. … 

Ta tambahi. Orang kita memahami musik dengan 
berbeda. Musik di seluruh dunia sulit didefinisikan. 
Di jawa itu: musik: nek muni asik. Jadi saya pikir, kita 
harus kembali ke akar-akarnya ya. Kalau bahasa orang 
dulu: wangsit. Dibawa ke sekarang. … bunyi dan hati 
itu dekat. Pesan dulu itu muncul dari kewahyuan, di-
bunyikan, baru dibawa ke mata. Sekarang lebih pada 
mata. Perlu nyawiji. 

TP
Apakah suara itu memang sudah muncul dari … Brian 
Enno menulis tentang ini. …

Yang dilakukan oleh Iannis itu untuk bekerja dengan 
sosiolog, antropolog, dll untuk membuat peta dari 
kota itu dulu. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh 
Iannis ini ter-pending lama. … Yang muncul lewat 
audio language, digital sampling, eksplorasi terhadap 
synth-nya sendiri. Sementara yang dikerjakan oleh 
Iannis ini berdasar pada visualitas. …

Ada yang belum disampaikan di presentasi saya: 
rhythmanalysis. Sebelum adanya urban sonic project, 
saya kira di Singapur akan ada juga tahun depan. Le-
febvre pada tahun 1983, membuat rhythm analytical 
project. DIa mau melihat siklus kehidupan kita se-
hari-hari. Waktu yang berulang-ulang, tapi peristwia 
tidak pernah sama. Karena itu, dia mengatakan bah-
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wa pada momentum tertentu, kita, sebagai manusia, 
mengokupasi sebuah fragmen atas ruang. Bagaimana 
kita berproduksi, saya misalnya, kapan saya gaul, 
kapan saya ngajar, kapan ketemu temen-temen 
seniman. Nah, perulangan itu sendiri adalah sebuah 
ritme. Ya kan? Lefebvre mengatakan, para perencana 
kota, seniman  termasuk, harus mengetahui apa yang 
dimaksud struktur ritme. Inilah dari medium suara, 
bukan dari visuality. Yaitu: pemahaman di praktek 
musik, tentang nada tinggi, nada rendah. Ini kan 
menyangkut interval. Inilah yang dikerjakan oleh Xe-
nakis. Mungkin teman-teman di musik tahu: vivace, 
adagio, tempo. Seberapa cepat ktia mengokupasi 
sebuah ruang. Mengenali struktur ritme dari suara, 
bukan visuality. Lalu apa yang dimaknai sebagai 
hubungan vertikal dan horizontal. Bagaimana sunyi 
itu di-manage? Musik itu sebuah desain soundscape. 
Dia tidak hanya melibatkan bunyi, tapi sekaligus men-
gatur kesunyian. Nah, ini adalah bagian yang berpen-
garuh pada apa itu urban sonic (dari ritme analytical 
projectnya Lefebvre ini. 

Logogenic dan patogenic. Logogenic, … sama den-
gan bagaimana kita memaknai kecepatan, apa yang 
dihasilkan dari bunyi itu. Patogenic, suara itu mela-
hirkan emosi. Misalnya, timbre bicara seseorang … 
misalnya apakah teman-teman tertarik untuk melihat 
bagaimana urban sonic di kota ini. Praktik sosial tidak 
hanya melahirkan fenomena fisik aja, tapi juga emo-
sional, dll. 

TP
[Menanggapi pertanyaan mbak Isty tentang perulan-
gan.] Lefebvre juga mengatakan ritme juga tentang 
perulangan. Musik adalah rekayasa soundscape. Di 
dalamnya bukan Cuma melibatkan bunyi tapi juga 
jeda. Nah, Lef mengambil konsep jeda ini dari filsuf 
Perancis Michel Foucault; tentang ruang, apa yang 
disebut sebagai heterotopia. Tubuh punya kemam-
puan heterotopik, makanya butuh tidur. Manusia 
juga butuh waktu untuk mengeluarkan CO2. Kita kan 
terdiri dari zat-zat, kalau heterotopia, itu artinya ada 
jeda, ada waktu untuk releasing. Sama dengan ruang 
publik. Makanya, kenapa ruang publik yang het-
erotopik. … Ruang heterotopik, contohnya makam, 
sekarang sudah jadi tempat iklan juga. Sama dengan 
ruang audio, adzan. Seharusnya itu juga heterotopik. 
Rumah ibadat, idealnya heterotopia. Foucault masih 
lihat apa yagng ideal mana yg nggak

Sementara itu, Lefebvre itu realistis. Maka dari itulah 
dia melihat kita sebagai subyek juga sebagai obyek. 
… Kenapa dalam urban design, musisi, etnomusiko-
log, dll dilibatkan dalam tata ruang kota. … Bagaima-
na mengokupasi ruang dan waktu. … Tubuh sebagai 
obyek punya limitasi terhadap tekanan kepadatan. Ini 
yang harus kita mulai: dengan mengkaitkan prak-
tik-praktik kita. Misalnya, pelajaran kesenian jangan 

dipisahkan dengan pelajaran ilmu sosial dan ilmu 
alam. Yang saya tahu, di eropa itu tidak dipisahkan 
dari pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Jadi kalau 
mereka berpraktik untuk IPA dan IPS, praktiknya 
dengan seni.Itu di jerman. Kalau sampai ke pelaja-
ran menengah, punya pengetahuan yang seimbang 
antara seni dan murni dan sosial. … di Indonesia ini, 
gimana ya, sedih, Cuma judulnya aja. 

GDS
Jadi, kebingungan kita bersama ini kan mencoba 
mencari satu makna dari musik. Nek sik dari teks, 
apa, nek instrumental piye. Sebenarnya kekuatan 
bunyi ada di mana sih? Itu tuh hanya bisa mengg-
etarkan. Sifat dasarnya hanya bisa menggetarkan. 
Dampak dari getaran itu namanya resonansi. Karena 
simpul syaraf dengar kita ini sangat kompleks. Ber-
milidesibel bisa kita dengar, karena rambut di telinga 
ini kan sangat sensitif. … Dari situ, persepsi bisa lari 
ke motorik atau ke rasa. Musik bisa lari ke keduanya. 
… Musik itu adalah cara baca mengenali ruang dan 
waktu (Allan Brechman). Membaca ruang dan memb-
aca waktu.

Satu lagi. Musik instrumental punya kekuatan warna 
bunyi. Kalau bahasa itu memiliki makna. Bunyi in-
strumen hanya memiliki maksud. Mung nduwe karep 
thok.

Rasa waktu itu untuk mengisi ruang antara bunyi dan 
diam. Ditambah lagi dengan besar kecil suara, yang 
namanya dinamika. Dinamika itu yang bekerja lebih 
intensif.

Rasa ritme. Rhythmical sense itu tergantung pada 
kebudayaannya.

Artikulasi. Pertama: ritme, idiom, … itulah yang harus 
kita perbesar lagi sensitivitasnya. Dan tulung, dari 
berbagai kebudayaan. Kalau orang barat, melihatnya 
dari diam. Kalau di kita, sebaliknya, melihatnya dari 
bunyi. Kalau dua-duanya kita pakai, jadi lebih penuh. 

Saat ini, kita di ujung kebekuan semua hal. Melalui 
ilmu, agama, ekonomi, dll, yang bisa melumerkan 
ya seneng-seneng. Ben rada duwe derajat sithik ng 
musik. 
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