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PEMBANGUNAN MEGAPROYEK PUSAT-PUSAT PER
TOKOAN MEGAH 01 JAKARTA BERMUNCULAN SEPERTI 
PESTA KEMBANG-API 01 UOARA, jika bukan meleor di gugus 
bimasakti. Belum lama yang satu tampil dengan wajah serba gemerlap, 
serba paling ini alau paling itu, segera diungguli oleh pusal pertokoan 
yang lebih baru, lebih wah, lebih besar, lebih lengkap, lebih megah. Dalam 
beberapa 10 hun belakangan, indeks grafik gejala ini menanjak jauh lebih 
lajam daripada apa yang lerjadi selama berpuluh lahun sebelumnya. 

Sebuah laporan, di harian Kompas, menyebutkan besarnya ruang 
Jabolabek yang dimakan oleh pusat belanja dalam meter persegi: sebelum 
1990 (83,680), 1990 (112,576), 1991 (228,140), 1993 (203,745), 
1994 (246,045), 1995 (369,400), 1996 (468,828). Pada sebagian 1997 
saja jumlah ini akan ditambah oleh Taman Anggrek Mal seluas 132,000 
dan Citra land Regency 160,000. Dan 1998, Plaza Senayan Tahap II masih 
akan meningkalkan angka ilu dengan lambahan 160,000. 

Ada yang merongrong segala gegap gempita itu. Berbagai pembangunan 
ilu lernyala masih dibayang-bayangi rasa minder pada preslasi Singapura. 
Dalam berbagai pidalo dan pembahasan ten tang pembangunan pusat-pusat 
belanja ilu, Singapura berkali-kali disebut. Enlah sebagai kiblal untuk 
dijadikan contoh, sebagai ilham untuk perbandingan, ilustrasi unluk men
jelaskan sesuatu, atau sebagai saingan yang ingin dilaklukkan. 

Hal itu menonjol misalnya pada berbagai ulasan proyek senilai Rp. 
10 Iriliun bergelar "Sabuk Wisata dan Belanja Internasional" di sepanjang 
Jalan Prof. Sat rio, Kuningan, Jakarta Selalan. Pusal belanja di sepanjang 
Orchard Road di Singapura -dengan keleluasaan ruang-gerak untuk pejalan
kaki yang berbelanja- menjadi acuan ulama. Bersih, amon, dan nyaman 
(tempo I duduk, pepahanan, air mancur) menjadi beberapa kala-kunci yang 
mendominasi angan-angan dan perbincangan. 

Angan-angan seperti ilu .. lidak keliru atau mengada-ada. Sampai saal 
ini bukan saja Singapura menduduki peringkat alas dalam daftar lujuan 
wisata belanja di seantero kawasan Asia Tenggara. Yang lebih penting 
lagi, orang Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa pembelanja terbesar 
di Singapura. Begitu misalnya kesimpulan sebuah survei atas hasil acara 
tahunan Great Singapore Sale yang telah melewati tahun keempat. Sam poi
sampai beberapa toko khusus merekrut penjaga loko yang bisa berbahasa 
Indonesia untuk menggaet lebih banyak calon pembeli yang paling kaya 
dan royal ini. Dengan demikian, bangsa Indonesio dikenal di Singapura 
sebagai sebuah masyarakat dengan duo jenis warganya yang ekstrem. 
Yang satu adalah mereka yang ekslrem miskin; biasanya terdiri kaum 
perempuan desa yang do tang ke Singapura untuk bekerja sebagai pembanlu 
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rumahtangga. Mereka datang untuk melayani, disuruh-suruh, dibentak-bentak, 
dan tak jarang dilecehkan. Yang lain adalah bangsa Indonesia yang ekstrem 
kayo; banyak di antara mereka yang juga perempuan. Mereka menjadi penggemar 
belanja, penghuni hotel, dan pengunjung restoran papan atas. Mereka bukan 
saja moho kaya, tapi juga ringan tangan mengeluarkan dana untuk kenikmalan 
hidup. Mereka hadir di Singapura unluk dilayani, dirayu-rayu, dan dihormali 
seperti para bang saw an. 

Biarpun tidak keliru atau mengada-ada, angan-angan menyaingi Singapura 
dengan modal Jakarta bukan tanpa tantangan dan masalah pelik. Menciptakan 
'Singapura mini' di tengah pusat Jakarta jauh lebih rumit daripada menciptakan 
Taman Mini Indonesia Indah. Dua persoalan utama yang lantas direnungkan 
adalah: apakah Jakarta mampu menjadi seperti Singapura - dan kalaupun 
mampu apakah perlu? 

Menciplakan 'surga belanja' tidak hanya menuntut perencanaan dan 
konstruksi bangunan yang megah, desain interior / eksleriar serta landscaping 
secara sangal krealif, modal besar, leknologi canggih, manajemen rapi dan 
gesil, reslu pemerintah daerah, konsumen dengan daya-beli memadai, dan isi 
toko yang serba lengkap. Semua itu lidak akan cukup. 

Beberapa iluslrasi berikut ini boleh dipertimbangkan para penggemar belanja 
yang punya jiwa nasionalislik. Kalau Anda pernah masuk keluar Hotel Shangri
La di Singapura dan Jakarta, Anda akan segera menangkap konlrasnya. Di 
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Singapura, Anda dapal jolon-jolon keluar hOlel berbinlang lima ilu dan letap 
merasa berada di sebuah dunia 'berbintang lima'. Dengan busana long-dress 
Anda masih dapal melangkah keluar-masuk hOlel ilu dengan nyaman. Kakilima 
yang lebar, bersih, asri, dan oman memungkinkan itu. 

Holel yang sama di Jakarta tidak kalah hebat - sebatas lingkungan hotel 
ilu. Telapi sekali Anda menginjakkan kaki keluar wilayah hOlel ilu, Anda berada 
dalam sebuah planel lain. Sebuah Jakarla, sebuah negeri Indonesia yang sulit 
berpadu dengan jagad Shangri-La. Sulit membayangkan tamu-Iamu penghuni 
hotel di Jakarta itu dapat santai masuk-keluar hOlel ilu berjalan kaki. Sekali 
keluar hOlel ia masuk sebuah kendaraan tertutup dan ber-AC, melintasi sebuah 
wilayah kota y~ng hanya dapal diamali dari balik kaca jendela mobil, sebelum 
mencapai lempal apa pun yang sepadan dengan Shangri-La. 

Jakarta puny a banyak orang kaya, dan pusal sejumlah kesenian yang 
penting. T api juga menampung banjir kriminalilas dan kemiskinan. Di kota ini 
dapat dijumpai sejumlah mobil eksklusif yang moho mewah bahkan untuk 
ukuran masyarakal elil di sejumlah negara kaya. T api di Jakarla, mobil yang 
paling mewah sekalipun horus berebul jalan dan macel di sela-sela Iruk lua, 
sepeda motor bUlul, sepeda, pejalan kaki, dan sejumlah pengasong. Ketika 
berhenti di depan lampu lalulintas, ia dikerumuni pengemis, penjaja koran, dan 
pemeras. Ketika diparkir di tempat umum, mobil-mobil mewah itu cenderung 
dikerumuni lunawisma, tunakerja, dan luna-luna lainnya. 
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Oi Singapura, tidak semua orang kaya. Kesenjangan so sial dan ekonomi 
juga sulit diabaikan. Tapi pengemis tidak kelihatan batang hidungnya di ruang 
publik. Pencopet, penodong, peleceh iseng, dan perampok biasanya dijumpai 
mayoritas warganya hanya dalam laporan koran. Itu sebabnya turis asing 
dapat bersantap di sejumlah pusat makan di ruang terbuka tanpa ditonton 
dan dibuntuti pengemis yang menderita kelaparan. Nyonya dan nona bebas 
masuk keluar toko dan berbelanja tanpa harus ditemani bodyguard, membawa 
mobil pribadi, diantar-jemput sopir, atau was-was dan ekstra-hati-hati. 
Singapura mampu membangun pusat-pusat pertokoan megah seperti di Jakarta, 
tetapi sekaligus lingkungan yang aman seperti di kota-kota kedl di Indonesia. 

Untuk merebut para penggemar belanja dari Singapura, Jakarta perlu 
dirombak dalam berbagai perkara di luar yang lang sung menyangkut per
tokoannya sendiri. Ini termasuk layanan penerbangan domestik dan internasional 
menuju Jakarta, penginapan bagi para wisatawan selama di Jakarta, lalulintas 
darat menuju ke pusat-pusat belanja itu, perbankan yang memudahkan transaksi 
uang, perlindungan konsumen, hingga masalah keamanan, kesehatan, makanan 
halal selama turis berbelanja di Jakarta. Tapi itu semua itu pun baru sebagian 
dari duduk perkara. 
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Tidak dalam segala perkara Jakarta kalah dari Singapura. Salah satu 
keunggulan Jakarta adalah modal keramahan orang-orang Indonesia yang 
bekerja di dunia jasa. Keramahan ini sulit dijumpai di dunia wisata di 
Singapura, apalagi Hong Kong, salah satu pusat belanja lain di Asia. 
Keunggulan Indonesia ini tampaknya tak perlu banyak dibentuk lewat 
pendidikan khusus. 

Kalau ternyata Jakarta tidak mampu merebut penggemar belanja dari 
Singapura, alasannya ada banyak. Salah satu yang jarang disebut adalah 
kenyataan bahwa Singapura merupakan sebuah bangsa-negara dengan 
penduduk kurang dari tiga juta jiwa. Jakarta bukan hanya menampung 
10 juta jiwa, dan dikepung 10 juta jiwa lain di sekitar Jabotabek. la 
hanya sebuah ibukota untuk 200 juta warga sebuah bangsa. 

Singapura sering dibandingkan dengan Indonesia - sebagai dua bangsa
negara. Padahallebih patut jika Singapura dibandingkan dengan salah satu 
dari lima wilayah Jakarta. Oibandingkan dengan Jakarta Selatan misalnya, 
Singapura tidak jauh lebih wah, mewah, bersih, atau canggih. Sebagai 
sebuah bangsa-negara berdaulat, dengan mudah Singapura dapat mengen
dalikan baik laju maupun ragam lalulintas orang, dana, informasi, tamu 
yang masuk-keluar wilayahnya. Walikota Jakarta Selatan dan seluruh 
aparatnya tak punya wewenang dan sumber day a seperti itu. 

Setiap kali memasuki Jakarta, baik dari kampung halaman di Jawa 
atau dari Singapura, saya tertegun oleh yang say a saksikan dari kaca 
jendela bus. Begitu padat dan menyesakkan ruang-kota ini. Bukan hanya 
jalan-jalan dipadati kendaraan sehingga semuanya sulit berkutik. Hampir 
di setiap tepi jalan ada rumah berhimpit dengan kualitas yang maha 
kontras. Begitu banyak orang berlalu-Ialang, duduk termangu, atau mondar
mandir dengan resah dan wajah tegang. Sisa ruang kota ini dimakan 
damparan ;tklan, kabel listrik yang berhamburan ke segala arah, dan 
timbunan bahan serta mesin untuk konstruksi jalan tal atau gedung 
pencakar lang it yang berserakan. 

Pemandangan itu begitu meriah, membingungkan, dan seakan-akan 
anarkhis. T etapi semuanya berjalan sendiri-sendiri seperti gerak aneka 
bin lang dan planet di angkasa raya. Saya pernah menyaksikan kesibukan 
di beberapa pusat metropolitan seperti Tokyo, New York, London, Sydney, 
atau Los Angeles. T etapi belum pernah saya merasa terpukau oleh 
kompleksitas dan de til-de til kebhinnekaan kehidupan kota yang intens 
seperti di pusat Jakarta. Oi sini seakan-akan tak ada yang dapat disebut 
pusat. Atau terlalu banyak gerak dengan pus at masing-masing yang berjuta 
jumlahnya dan tak saling berkaitan. 

Oi Jakarta, tampaknya ada tempat bagi semua ragam manusia, gerak, 
dan selera budaya. Kemajemukan bukan hanya kesenjangan kaya-miskin. 
Oi antara yang sama-sama kaya atau sama-sama miskin, ada begitu 
banyak kemajemukan. Apakah mungkin, dan apakah perlu, semua itu 
dibabat habis untuk dibangun sebuah 'surga belanja' di atasnya? Orang 
Jakarta pasti puny a jawaban beraneka. Sulit dipastikan bahwa mereka 
lebih mendambakan sebuah surga belanja bila mereka menghitung dengan 
cermat harga yang harus dibayar untuk membangun surga itu. 

Penu lis, pengajar di Southeast Asian Studies Programme, National University of 

Singapore. D 
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