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APAAN TUH

Setelah lebih dari 5 tahun mendalami dunia
informalitas di Jakarta, terutama di ruang publik, 
RRJ mau ajak kalian untuk ikut proses belajar 
bersama melalui program KURASIK. 

Kita akan bongkar persoalan-persoalan mengenai 
peran dan potensi informalitas dalam keseharian 
kota, sekaligus mencari pendekatan dan solusi 
yang cocok supaya kota informal ini dapat
mengakomodasi dirinya sendiri dan mencapai 
paradigma kota informal yang baru.

Di KURASIK, kita akan bongkar
persoalan-persoalan mengenai peran dan
potensi informalitas dalam keseharian kota, 
sekaligus mencari pendekatan dan solusi
yang cocok supaya kota informal ini dapat
mengakomodasi dirinya sendiri dan
mencapai paradigma kota informal
yang baru.

Jakarta seharusnya…

Kursus Akomodasi Sektor Informal Kota
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SILABUS

Di sesi pertama kita akan mendalami kenyataan
informalitas di Jakarta, apa maksudnya kota informal
dan kenapa harus diakomodasikan.

Tema workshop:
• Apa maksudnya informal dan bagaimana
  membedakannya dengan formal?
• Interaksi formal-informal dan pentingnya
  dalam keseharian Jakarta
• Kerangka KOTANATOMI dan kebutuhan data primer
  tentang informal
• Jakarta sebagai kota pusat ilmiah informal:
  world leader or world loser?
• Kebutuhan paradigma baru untuk mengakomodasi
  kota informal, dan kenapa belum tercapai

Di sesi kedua kita akan mengkaji peran desain dan 
desainer dalam kota yang sangat informal,
baik saat ini maupun kedepan.

Tema workshop:
• Desain untuk siapa? Ruang publik & tantangan
  desainnya
• Psikologi, hak dan serba guna ruang publik Jakarta
• Ruang publik kota dari sudut pandang informal
• Konsep 'smart city' antara dinamika, data dan desain
• Mengurangi malah menambah:
  mengetahui batas desain
• 'Slanty design' untuk memengaruhi ruang publik
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KURSUS 1:

Perkotaan
Informal Jakarta
Perkotaan
Informal Jakarta

KURSUS 2:

Desain &
Kota Informal 
Desain &
Kota Informal 



Di sesi ketiga kita akan bongkar persoalan bahasa
dan perannya dalam proses penciptaan kota informal 
agar dapat mengakomodasi dirinya sendiri.

Tema workshop:
• Bahasa sebagai bingkai perspektif
 serta dasar hukum
• Keberagaman usaha informal dan
  kebutuhan kosakata untuk membedakannya
• Parameter tipologi KOTANATOMI dan
  sudut pandang RRJ
• Mobilitas, 'permanensi' dan interaksi
  dengan ruang kota
• 8 tipologi KOTANATOMI dan membayangkan
  tipologi yang baru

KURSUS 3:

Tipologi Informal
& KOSAKOTA
Tipologi Informal
& KOSAKOTA

Di sesi keempat kita akan turun ke lapangan
untuk observasi kenyataan informalitas
di ruang publik pusat kota Jakarta, dan
mulai mempertimbangkan studi kasus solusi.

Tema workshop:
• Diskusi pendahuluan sebagai bingkai
  observasi informal
• Interaksi formal-informal sebagai dasar
  keseharian kota
• Ciri khas desain informal dan
  adaptasi lingkungan kota
• Pencarian tipologi usaha informal yang baru
• Penilaian tata ruang dan kebijakan mengenai
  informalitas saat ini

KURSUS 4:

Ekspedisi
Lapangan ASIK
Ekspedisi
Lapangan ASIK
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Per sesi dibatasi hanya 10 peserta

Kami akan mengirimkan email sebagai 
konfirmasi pendaftaran.
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Harga
KURASIK 2023

1 Kursus: 100k
5 kursus: 400k

Di sesi kelima kita akan mempertimbangkan
studi kasus sebagai percontohan
mengakomodasi kota informal berbasis data,
observasi dan diskusi sebelumnya.

Tema workshop:
• Mengulas hasil ekspedisi (KURSUS 4)
• Kriteria & syarat yang cocok untuk ASIK
• Penentuan studi kasus untuk grup KURASIK
  masing-masing
• Identifikasi kepentingan studi kasus
  dan prioritasnya
• Pengembangan studi kasus pendahuluan
  secara bersama 

KURSUS 5:

Studi Kasus ASIK Studi Kasus ASIK 

Di sesi keenam kita akan memamerkan hasil ASIK 
dari tim masing-masing, serta mengulas bersama 
dalam forum publik.

Tema workshop:
- Pameran hasil ASIK
- Forum pengulasan solusi ASIK
- Diskusi paradigma baru untuk perkotaan informal

KURSUS 6:

Pameran & Diskusi 
KURASIK
Pameran & Diskusi 
KURASIK

https://bit.ly/KURASIKRRJ



JADWAL 2023

Min, 05/03 | 18.00                     KURSUS 1: Perkotaan Informal Jakarta

Min, 12/03 | 18.00                     KURSUS 2: Desain dan Kota Informal

Min, 19/03 | 18.00                   KURSUS 3: Tipologi Informal dan KOSAKOTA

Sen, 27/03 | 11.00-18.00       KURSUS 4: Ekspedisi Lapangan ASIK

Min, 02/04 | 18.00             KURSUS 5: Studi Kasus ASIK

Min, 07/05 | TBA                         KURSUS 6: Pameran & Diskusi KURASIK

KETENTUAN KURSUS:
- Terbuka untuk peserta dari bidang studi apapun yang memiliki ketertarikan
  terhadap isu-isu perkotaan kontemporer, terutama informalitas
- Workshop KURASIK akan diselenggarakan secara offline,
  (RAME-RAME JAKARTA, Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 6A, RT 13/RW 5, Jakarta Selatan)
  peserta wajib hadir di sesi yang dipilih

- Per sesi dibatasi 10 peserta
- Peserta akan dapat 1x makan di tiap sesinya
- Kursus 1 sampai dengan 5 bisa diikuti per sesi saja. Peserta tidak diwajibkan
  ikut setiap sesi.
- Kursus 4 dan 5 memiliki materi yang saling terkait, tetapi bisa diikuti per sesi saja.
  Peserta boleh memilih untuk ikut keduanya atau hanya satu sesi.
- Kursus 6 berisi pameran dan diskusi hasil kursus 1-5 yang
  terbuka untuk umum sebagai forum diskusi

Dengan mengikuti kursus ini, kamu telah mendukung penelitian RRJ ke depannya.

o f f l i n e
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