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Dengan banyaknya role model arsitek (dan arsitektur) yang mengambil berbagai peranan 
dalam masyarakat: ada yang memfokuskan diri membantu kalangan atas untuk membangun 

pusat komersil, perumahan mewah dan gated community; di ekstrim yang lain ada yang 
membantu merehabilitasi kampung kota dengan perencanaan partisipatifnya; ada pula yang 
mencoba mengedukasi klien agar melek desain tanpa harus kehilangan profit; bahkan arsitek 
pun merangkap peran sebagai perencana kota, memimpin komunitas kreatif, kampanye 

lingkungan hidup dengan desain green roof nya, mencoba membuat model ekonomi 
baru hingga terjun ke pengembangan energi. Peranan arsitek sudah sangat beragam dan 
kadang hablur, seolah semua hal harus diselesaikan oleh seorang arsitek.

Dalam edisi ini kami mencoba mengumpulkan ide, gagasan, opini, manifesto dan 
manifestasi dari arsitek dan arsitektur saat ini. Apakah makna arsitektur pada saat ini? 
Apa tantangan yang dihadapi oleh arsitek dan arsitektur, dan peranan apa yang harus 
diambil oleh arsitek dan arsitektur dalam masyarakat.

Artikel Arsitek, berkata dalam berkarya menggambarkan mengenai fungsi kehadiran 
arsitektur. Arsitektur Abad 21 mempresentasikan isu arsitektur terkini. Artikel 
Anda ingin jadi arsitek? memberi gambaran praktis mengenai hal-hal fundamental 
dalam berarsitektur.  Ruang fotografi melengkapi perspektif terhadap arsitektur dari 

kacamata fotografer dan arsitek.

Jelas, ruang memiliki keterbatasan tak mampu berbagi semua hal berkaitan mengenai 
arsitektur. Melalui artikel-artikel pada edisi #5, ruang mencoba menghadirkan 
arsitektur secara singkat dan padat dari berbagai perspektif. 

Selamat menikmati ruang | kreativitas tanpa batas
editor

04.
Arsitek, berkata dalam karya
GN Suhardi
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Arsitektur, secara etimologis berasal dari bahasa latin “architectura” yang diambil 
dari bahasa yunani kuno “arkhitekton”, yang secara harfiah berarti “chief builder” 
atau pembangun utama.  Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang arsitek Romawi, 
Marcus Vitruvius Pollio menulis sebuah risalah mengenai arsitektur yang berjudul 
De Architecture, atau kini lebih dikenal dengan The Ten Books on Architecture. 
Dalam karyanya, Vitruvius menyatakan sebuah structure (gedung) harus mampu 
menampilkan kualitas firmitas, utilitas dan venustas. Sebuah arsitektur harus 
kuat, berguna dan juga elok. Pemahaman tersebut sangat popular dalam dunia 
arsitektur dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Namun seiring waktu 
berputar, definisi arsitektur menjadi semakin luas dan kompleks, tidak hanya 
mencakup tiga elemen tersebut. Bahkan, kata arsitektur sering digunakan oleh 
displin ilmu lain untuk menggambarkan sebuah sistem yang kompleks.

Vitrivius menyatakan bahwa ada dua komponen utama dalam berarsitektur 
yakni latihan (practice) dan pemikiran (reasoning). Latihan mengacu pada 
pekerjaan atau kemampuan tangan dan pemikiran merujuk pada kemampuan 
untuk menghasilkan sebuah proporsi yang tepat. Dengan menggabung 
kedua kemampuan tersebut, seorang arsitek dapat menghasilkan sebuah 
arsitektur yang baik. 
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Arsitektur sangat erat dengan 
budaya. Arsitektur merupakan salah 
satu cara untuk mengekspresikan 
budaya, dimana budaya merupakan 
pengejewantahan nilai dari sebuah 
sejarah. Setiap zaman memiliki 
budaya sendiri dan setiap budaya 
memiliki langgam (style) arsitektur 
sendiri. Arsitektur mengalami 
banyak perkembangan seiring 
berjalannya waktu. Dari masa 
arsitek Vitruvius, ke Le Corbusier 
sampai dengan Rem Koolhaas. Dari 
langgam Romawi, Art Deco, de stijl, 
sampai dengan dekonstruksi. 

Perkembangan teknologi juga 
ikut berpengaruh pada proses 
arsitektur. Ditemukannya teknologi 
terbaru, memungkinkan eksploitasi 
bentuk-bentuk arsitektur 
yang sebelumnya tak pernah 
terbayangkan. Opera House Sydney 
dan Stadium Bird Nest di Beijing 
merupakan sebuah teroboson baru 
di dunia arsitektur dan kontruksi. 
Arsitektur selalu berkembang 
mengikuti perkembangan budaya 
dan teknologi menghadirkan 
sebuah tempat yang (seharusnya )
menyehatkan dan menyenangkan 
penghuni dan lingkungannya.

Arsitektur mungkin tidak memiliki peran yang strategis terhadap tatanan kehidupan 
manusia, namun dalam kenyataannya arsitektur menjadi pengiring utama peradaban 
kehidupan manusia. Salah satu kutipan dari Winston Churchill, We shape our buildings 
and afterwards our buildings shape us menunjukkan adanya jembatan antara arsitektur 
dan perilaku manusia. Arsitektur merupakan sebuah manifesto fisik, yang kemudian 
bertransformasi menjadi pembentuk perilaku manusia dan pada akhirnya bermuara 
pada pembentukan peradaban manusia. 
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Lingkungan dan Hijau 

Saat ini, isu sustainable architecture (atau 
lebih dikenal dengan green architecture) 
menjadi salah satu instrument dari 
dunia arsitektur dalam merespon global 
warming. Di US, Bangunan mengkonsumsi 
kurang lebih 50% dari sumber daya alam 
dan berkontribusi 35% dari total emisi CO2 
(Edwards, 2001). Hal yang sama terjadi di 
hampir seluruh negara. 

Sustainable architecture mengajak elemen 
masyarakat untuk terlibat secara fisik 
dalam mengelola arsitekturnya menjadi 
ramah terhadap lingkungan. Di beberapa 
negara, seperti US, Japan, Australia, UK; 
terdapat sertifikasi nilai “hijau” bangunan 
terhadap lingkungannya. Di US, terkenal 
sistem LEED (The Leadership in Energy and 
Environmental Design), di Japan ada CASBEE 
(Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency, dan di 
Australia ada Green Star. Adanya sertifikasi 
ini menuntut arsitek untuk berfikir cerdas 
dan bijak dalam menghasilkan arsitektur 
yang tak hanya elok, fungsional dan 
kuat, namun juga bersahabat terhadap 
lingkungan sebagai bagian dari upaya 
melestarikan bumi.

Arsitektur hijau fokus pada atribut-atribut 
lingkungan secara holistik, tidak hanya pada 
saat telah dihuni namun telah dimulai sejak 
brainstorming ide dan proses kontruksi 
(pembangunan). Arsitektur hijau merupakan 
sebuah sistem yang mengintegrasikan 
harmonisasi ekosistem, lanskap, efisiensi 
energy, dan teknologi kontruksi. Xu (2010) 
mengatakan ada tiga konsep utama dalam 
arsitektur hijau yakni penghematan energi, 
penghematan sumber daya alam dan 
optimalisasi sumber daya alam.
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Bilbao Effect

Selain bisa memberikan dampak lingkungan yang positif, 
ternyata arsitektur yang tepat dapat memberikan 
efek positif terhadap kondisi ekonomi suatu daerah. 
Salah satu contoh karya arsitektur yang berhasil 
menstimulasi ekonomi suatu daerah melalui sector 
pariwisata adalah Museum Guggenheim di Kota Bilbao 
Spanyol, rancangan arsitek ternama Frank O. Gehry. 
Pada awal tahun 90-an, Kota Bilbao mengalami krisis 
ekonomi dengan tingkat pengangguran yang cukup 
tinggi mencapai 25% (Beatriz, 2007). Di tahun 1993, 
pemerintah Kota Bilbao menghasilkan sebuah blue 
print yang bertujuan untuk melakukan redevelopment 
kota Bilbao. Untuk mensukseskan blue print tersebut, 
dibangunlah beberapa bangunan untuk mengubah 
citra kota, dimana salah satunya adalah Museum 
Guggenheim Bilbao. Museum yang memiliki desain 
sangat unik ini ternyata banyak mendapatkan kritikan 
di awal masa pembangunan akibat anggaran yang 
terlalu besar mencapai 119,6 juta US$ (Beatriz, 2007). 

ruang utama
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9Museum Guggenheim Bilbao
(karya arsitek Frank Gehry)

Namun kini, Museum Guggenheim ini berhasil 
menciptakan “Bilbao effect”, dimana banyak wisatawan 
dari berbagai belahan dunia datang ke Bilbao untuk 
mengunjungi Museum ini. Harmonisasi antara orientasi 
letak bangunan, material bangunan, konsep desain 
bangunan dan struktur pendukung menjadikan Museum 
Guggenheim sebuah landmark yang tak hanya berhasil 
secara visual, namun juga secara makro terhadap kota. 
Sampai tahun 2009, Museum ini telah dikunjungi lebih dari 
10 juta wisatawan dan pada tahun ke 6, investasi musem 
ini telah mencapai break-even point (Beatriz, 2007). 
Kehadiran Museum Guggenheim ini telah meningkatkan 
sektor pariwisata Bilbao dan juga menghasilkan banyak 
lapangan pekerjaan baru guna memperkuat ekonomi lokal. 
Hal serupa juga terjadi pada Sydney Opera House karya 
arsitek Jorn Utzon. Desain arsitektur yang eye-catching 
dan unik bisa membangkitkan sektor pariwisata sebagai 
katalisator ekonomi. Arsitektur tidak hanya memberikan 

wajah untuk suatu daerah, tetapi dapat 
memberikan kontribusi yang positif 
terhadap perekonomian suatu 
daerah.
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Neuroscience dan arsitektur

Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari mengenai otak dan 
fungsi syaraf. Para peneliti neuroscience (neuroscientist) mencoba 
mencari benang merah antara arsitektur dan neuroscience. Mereka 
menyatakan bahwa selama ini arsitektur sudah berhubungan dengan 
neuroscience dalam  hubungan merespon kebutuhan penggunanya 
melalui penyediaan pencahayaan yang cukup, sistem pengaturan 
suhu (termal) yang baik, akustik yang tepat dan keselamatan 
pengguna yang mana itu merupakan hal fundamantel pada 
physical science (Eberhard, 2009). Mereka menganggap bahwa 
arsitektur tidak hanya berhubungan dengan keindahan, 
namun juga dengan kemampuan otak manusia. 

Neuroscience merupakan dasar pengetahuan 
baru untuk mendukung posisi arsitektur. 
Teknologi di bidang neuroscience 

ruang utama
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memungkinkan manusia untuk mengetahui bagaimana kita 
mempersepsikan arsitektur di sekitar kita dan bagaimana itu 
mampu mempengaruhi kemampuan kognisi dan mood kita.

Dalam penelitiannya, Eberhard (2009) berkesimpulan bahwa 
sebuah desain ruang kelas yang tepat ternyata mampu 
meningkatkan kemampuan kognitif para siswa, sebuah 
desain rumah sakit yang tepat mampu mempercepat masa 
penyembuhan pasien dan sebuah desain kantor yang 
tepat mampu menstimulasi kinerja para karyawannya. 

Pada sebuah tayangan the secret life of buildings di Channel 
4 UK, dipertunjukkan bagaimana korelasi antara otak, mental 

dan pengalaman berarsitektur. Diadakan penelitian terhadap 
orang yang tinggal dengan pencahayaan yang sangat baik dan pencahayaan 

yang sangat kurang (dengan menutup sebagian besar jendela dalam rangka 
mereduksi sinar matahari yang masuk) di dalam sebuah rumah yang sama. 
Setelah meneliti selama satu minggu, didapatkan hasil bahwa orang yang 
tinggal dengan pencahayaan yang terang cenderung lebih gembira dan 
memiliki kadar gula darah yang normal dibandingkan dengan yang tinggal 
pada pencahayaan kurang. Selain itu, tayangan tersebut juga menunjukkan 
salah satu arsitektur sekolah yang mampu merubah karakter para siswa dari 
perilaku nakal menjadi lebih bersahabat melalui desain yang lebih terbuka 
(menghindari adanya ruang-ruang gelap dan lorong) dan .menghadirkan 
desain ruang tengah terbuka yang lebih berwarna dan interaktif. Meski 
mewakili sampel yang kecil, hal tersebut menjadi satu gagasan mengenai 
pentingnya arsitektur dalam merangsang otak dan mental manusia.
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Arsitektur untuk Siapa saja

Tidak sedikit yang berfikir bahwa arsitektur hanya 
untuk sekelompok orang atau kelas social tertentu. 
Arsitektur popular yang ditawarkan melalui buku-
buku best sellers seolah-olah hanya menghadirkan 
bentuk-bentuk rumah kelas sosial menengah ke atas, 
gedung kantor, hotel, apartemen, museum, atau 
galeri. Arsitektur itu tidak terbatasi oleh kelas sosial 
tertentu, oleh suku tertentu, oleh sekelompok orang 
tertentu. Arsitektur dapat hadir untuk setiap elemen 
dari masyarakat.

Beberapa arsitek mendedikasikan dirinya untuk 
berkontribusi berbagi arsitektur kepada setiap lini 
sosial masyarakat. Arsitektur tidak harus diwujudkan 
dalam material yang mahal, teknologi yang super 
canggih, bentuk yang spektakuler dan tampilang yang 
mewah. Arsitektur adalah sebuah bentuk komunikasi. 
Mengkomunikasikan antara penghuni dan tempat 
huniannya. Komunikasi yang baik akan membicarakan 
pesan-pesan masalah kesehatan, keamanan, dan 
kenyamanan. Tiga hal tersebut dapat hadir dalam 
bentuk kesederhanaan. 

Arsitektur hadir mempertimbangkan elemen-elemen 
kesehatan seperti pada pemilihan material, jarak 
antar septic tank terhadap ruang-ruang tertentu, 
atau penggunaan bahan-bahan kimiawi yang tidak 
berbahaya. Keamanan berhubungan pada perasaan 
penghuni terhadap kemungkinan gangguan ketika 
sedang berada dalam huniannya. Arsitektur tak harus 
menjawab keamanan tersebut melalui pagar besi yang 
menjulang tinggi, pagar massif, atau tampilan (façade) 
rumah yang tertutup tanpa lubang. Seorang arsitek 
asal bandung menghadirkan rumahnya sebagai tempat 
terbuka untuk masyarakat sekitar sebagai upaya 
mentransformasi keamanan menjadi kebersamaan. 
Kenyamanan harus mampu dijawab arsitektur melalui 
desain yang sejuk, yang mampu menangkap keinginan 
penghuni, dan memfasilitasi kaum disable dan 
orang tua. Kesemua hal tersebut tak perlu diimbangi 
dengan pengeluaran yang berlebihan. Kesederhanaan 
berarsitektur dapat hadir di semua level masyarakat. 

ruang utama
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Secara alami, semua orang memiliki potensi untuk merancang rumah atau 
tempat tinggalnya sendiri. Setiap orang berhak untuk menentukan desain 
arsitektur mereka sendiri selama itu memenuhi persyaratan legalitas. 
Namun, seorang arsitek dapat menghadirkan sebuah arsitektur yang 
baik. Arsitek hadir bukan hanya sebagai juru gambar. Artikulasi bahasa 
seorang arsitek tertuang dalam ide-ide. Arsitek (bersertifikat) yang tepat 
memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk menghasilkan sebuah 
arsitektur yang cantik secara fisik, yang sopan terhadap lingkungan, yang 
kokoh secara struktur, yang taat terhadap perundangan yang ada, yang 
efisien dalam pengorganisasian ruang dan penggunaan energi, dan yang 
mampu menstimulasi kemampuan pengguna ke tingkat optimal. Arsitek 
tidak hanya berkata dalam lisan, tetapi berkata dalam karya.

***
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makna.

Bila kita berkaca pada arsitektur tradisional/nusantara, arsitektur sanggup melampaui batas-batas 
fisik (fungsi arsitektur). Arsitektur juga dipakai sebagai medium bagi makna kehidupan yang lebih 
luas (nenek moyang kita menitipkan warisan makna di berbagai hal, tidak hanya melalui elemen 
arsitektur, tetapi juga melalui dongeng/cerita rakyat, lagu daerah, motif ornamen, motif tenun, 
motif batik, dll). Misalnya dalam tata ruang kampung adat sunda, sampai sekarang wilayahnya 
terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: permukiman, perkebunan, hutan keramat. 

Arsitektur tidak hanya tentang tipologi rumahnya (yang juga banyak makna) tetapi juga 
keseimbangan lingkungan alamnya yang terbukti lestari. Bumi kita akan memiliki keseimbangan 
alam yang baik bila prinsip ini dipakai pada setiap perencanaan lahan.

Pada motif dayak perintai lima memiliki makna peringatan pada manusia untuk memelihara 
kelestarian hutan agar tidak rusak oleh ulah manusia sendiri. Tampaknya peringatan ini sudah 
dilupakan, setiap tahun 1,5-2 juta hektar hutan di Indonesia hilang akibat berubah fungsi. Tentu 
saja keseimbangan alam terganggu, gajah, orangutan, burung, dll kehilangan tempat tinggal. 
Motif dayak dengan makna yang adiluhung menjangkau kelestarian masa depan, telah melampaui 
fungsinya sebagai ornamen semata. Lagi-lagi (elemen) arsitektur sebagai medium makna dapat 
melampaui fungsi arsitektur semata.

Demikian pula proses upacara dalam pendirian banyak rumah adat di indonesia seringkali 
berhubungan dengan kepercayaan masyarakat akan nilai-nilai ilahi, kesejahteraan dan keselamatan 
warga, juga penghormatan/penghargaan terhadap alam. Budaya upacara tersebut diwariskan 
turun temurun menjadi tradisi. Tradisi melahirkan integritas masyarakatnya apabila memahami 
dan menghidupi makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

integritas.

Pentingnya integritas (budaya tradisi, cara memandang hidup, cara menjalani hidup) seringkali 
dijaga dengan cara membatasi pengaruh luar modernisasi. Misalnya lagi di kampung2 adat 
sunda, modernisasi dibatasi atau dilarang. Pelestarian budaya adat membuatnya menjadi latar 
pembelajaran banyak pihak, termasuk peneliti2 luar negeri. Kampung adat menjadi menarik 
karena berani berbeda. Tidak mudah larut dalam globalisasi keseragaman. Bahkan dalam beberapa 
kampung, jumlah warga dibatasi, kemungkinan juga karena kesadaran atas keterbatasan daya 
dukung lingkungan. Hal ini bertolak belakang dengan kecenderungan ‘manusia modern’ yang 

integritas 
arsitektur
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adaptasi motif dayak akar betaut (persatuan & kesatuan manusia) sebagai fasad rumah
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relatif lebih suka mengeksploitasi alam demi 
keuntungan sesaat. 

Dapat dibayangkan betapa sulitnya warga 
kampung adat itu memelihara integritas (nilai2 
hidupnya) dalam menghadapi kecepatan 
perubahan jaman.

Beberapa juga terjadi asimilasi tanpa 
meninggalkan akar budayanya. Melalui 
integritas, nilai-nilai kebijaksanaan filosofi 
hidup terpatri dalam cara hidup keseharian. 
Arsitektur bukan hanya tentang proporsi, 
komposisi, teknis konstruksi tetapi juga tentang 
menemukan diri. Budaya membantu manusia 
menemukan dan memiliki integritas.

Dalam dunia saat ini, manusia dituntut 
berjalan makin cepat, bertindak cepat, 
berpikir cepat. Tidak ada cukup ruang dan 
waktu bagi perenungan. Mungkin juga bagi 
budaya. Perlahan-lahan tapi pasti, kita sedang 
menyaksikan evolusi pemusnahan budaya yang 
beragam. Keseragaman (arsitektur) terjadi dari 
aceh sampai papua (1). Arsitektur tradisional 
hanya masa lalu yang layak dilestarikan saja 
tanpa dikembangkan sesuai konteks masa kini, 
seolah-olah seperti itulah yang  terjadi.

Manusia yang meninggalkan budaya seringkali 
juga melupakan pentingnya integritas. Larut 
dalam arus dunia (yang lebih mementingkan 
popularitas). 

Keberpihakan.

Ilmu pengetahuan dikembangkan untuk 
kesejahteraan semua mahluk. Arsitektur bukan 
hanya untuk melayani dirinya sendiri. Arsitektur 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
lingkungan alam, budaya, dan kemanusiaan 
(selain hal-hal teknis teknologinya).  Dengan 
demikian, arsitek bersama arsitekturnya perlu 
menempatkan diri dalam konteks persoalan 
yang dihadapi alam, budaya, dan manusia. 

ruang utama
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ilustrasi kampung vertikal
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Alam.

Sungguh sayang, arsitektur selama ini cenderung dimiskinkan dengan hanya 
melayani kepentingan ekonomi. (Keseimbangan) Alam merupakan hal paling 
pertama yang dikorbankan. Koefisien Dasar Bangunan/KDB hanya hitungan 
matematis dan diakali. Ruang bawah tanah diberikan koefisien yang lebih besar 

dari KDB. Sisa KDB dijadikan area perkerasan parkir. Ruang terbuka hijau nyaris 
nihil. Pepohonan hanya pemanis yang dibuat-buat. Arsitektur hanya barang 

dagangan, yang mudah dilacurkan untuk kepentingan ekonomi. Uang 
rajanya. Apapun dapat dibeli. Arsitek tak berdaya. Peraturan mandeg demi 

uang pelicin yang besar. Seolah-olah ekonomi adalah monster rakus 
kekanak-kanakan yang harus selalu menang, tidak bisa dihentikan. 

Alam jadi bulan-bulanan. 
Berarsitektur makin sulit dan 

mahal ketika alam makin 
rusak. 

ruang utama
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Budaya.

Bumi diciptakan Sang Pencipta dengan beraneka kondisi alam. Konteks berbeda-beda melahirkan 
budaya yang juga beraneka ragam. Budaya dan kondisi alam yang bhineka melahirkan pula 
arsitektur 

yang bhineka (2). Namun kecenderungan era globalisasi dan informasi ini justru keserupaan 
dan keseragaman. Kekayaan (arsitektur) nusantara berada terutama di bawah tanggung 
jawab arsitek yang dilahirkan dan dibesarkan di tanah Indonesia (3).  Pengembangan 
arsitektur nusantara dalam konteks kekinian terutama merupakan tantangan 
arsitek-arsitek indonesia, yang juga telah diperkaya oleh 

kampung ulu palembang
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ilmu-ilmu arsitektur yang sebagian besar tumbuh di barat. Kekayaan warisan masa lalu sepantasnya 
pula melahirkan karya-karya arsitektur nusantara mengkini yang kaya dan bhineka. Karya-karya 
tersebut akan menjadi karya-karya arsitektur yang khas dan berakar pada budaya Indonesia (yang 
beragam). Dan selanjutnya dapat ikut memberi warna pada kebhinekaan arsitektur dunia.

Manusia.

Keberpihakan arsitektur tidak lengkap tanpa melayani kemanusiaan. Arsitektur merupakan 
kebutuhan semua manusia tanpa kecuali dan tidak terbatas oleh kalangan ekonomi atas saja. 
Namun selama ini arsitektur lebih condong melayani kebutuhan ekonomi semata-mata (seringkali 
juga alam dan budaya dikorbankan).

Kemiskinan adalah keniscayaan yang hadir di semua negara. Angka kemiskinan di Indonesia 
cenderung tinggi dan kalangan hampir miskin sangat rentan untuk jatuh miskin ketika berhadapan 
dengan aneka kenaikan harga atau krisis (4).

Perhatian lebih banyak hendaknya 
diberikan kepada golongan 
yang lebih lemah. Kenyataannya 
pemerintah kota pada umumnya 
lebih berpihak kepada kepentingan 
golongan menengah dan atas, 
termasuk menyerahkan kebijakan 
pada hukum rimba pasar yang 
tidak adil. Pemilik modal besar 
makin menguasai pusat-pusat kota. 
Masyarakat kecil semakin tersisih 
ke pinggiran kota dengan biaya 
transportasi yang lebih mahal dan 
waktu bersama keluarga yang makin 
sedikit. 

Di banyak kota di Indonesia, 
perkembangan mini-supermarket 
dan mal menjamur di berbagai 
pelosok. Warung-warung rakyat kecil 
dan pasar tradisional makin sulit 
bertahan karena tidak terlindungi 
dan dibiarkan melawan hukum 
rimba ekonomi. Jauh lebih sulit 
menemukan mahasiswa dan arsitek 
Indonesia yang hebat mendesain 
pasar tradisional daripada fasilitas 
komersial mewah.

Lebih sulit pula menemukan fasilitas 
pedagang kaki lima yang dirancang 
dengan baik daripada berita-berita 
pengusurannya di berbagai kota (5).

Perintai Lima

ruang utama
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catatan:

(1) secara sederhana, keseragaman terjadi pada rumah2 yang dibangun pada perumahan di aceh sampai papua. 

(2) bumi milik Sang Pencipta, bukan negara-negara. Negara hanyalah batas politis. Bumi idealnya tanpa negara. 
Masing-masing negara saat ini bertanggung jawab mengelola batas wilayahnya kepada Sang Pemilik. Bukan untuk 
dinikmati atau dieksploitasi hanya demi kepentingan negaranya sendiri, tetapi juga bagi kepentingan semua 
mahluk.

(3) tidak ada satupun kelahiran yang kebetulan. Tidak akan ada kelahiran tanpa ijin Sang Pencipta. Kalau bukan 
kebetulan, tentulah setiap orang dilahirkan dengan maksud/tujuan tertentu.

(4) Biro Pusat Statistik mencatat Maret 2011 mencatat jumlah orang miskin sebesar 30,02 juta orang atau 12,49% 
dari total seluruh penduduk Indonesia (melebihi jumlah penduduk Malaysia yang sekitar 26,79 juta pada tahun 
2010. http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2010/12/23/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-melebihi-
penduduk-malaysia/). “Sebagai perbandingan, Jumlah penduduk Miskin di Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada maret 2010 adalah hanya 13,33 persen atau 31,02 Juta jiwa dengan standar Garis kemiskinan 
nasional sebesar Rp211 ribu per bulan per orang yang diukur berdasarkan pemenuhan makanan pokok sebesar 
Rp155.615/bulan dan non-makanan Rp56.000/bulan. Berbeda data dari Bank Dunia dengan Ukuran kemiskinan 
Pengeluaran US$ 2 per hari, maka penduduk miskin di Indonesia mencapai 59% atau sekitar 120 juta jiwa. 
Perbedaan angka yang signifikan ini wajar mengingat standar serta metodologi yang digunakan oleh BPS dan Bank 
Dunia jelas berbeda.” 

sumber: http://birokrasi.kompasiana.com/2011/07/15/8102-masih-relevankah/

(5) jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal (termasuk di dalamnya pedagang kaki lima) ternyata 
sangat tinggi.  99,91% pengusaha indonesia adalah kelompok usaha kecil dan mikro! dengan tenaga kerja 90 
jutaan orang. Betapa ironi mereka yang sering digusur, tidak diberi t4 dlm perencanaan kota, kena pungutan2 
liar. Negara (penguasa, dpr,mpr) masih saja durhaka pada rakyatnya! (BPS 2009, http://www.solopos.com/2011/
ekonomi-bisnis/menteri-koperasi-ukm-pasar-tradisional-hilang-5-6-tahun-lagi-98015). Solo merupakan kota yang 
dapat dijadikan teladan dalam melindungi masyarakat kecil. Di bawah kepemimpinan walikota Jokowi (panggilan 
akrabnya) perijinan mal, mini-supermarket sangat dibatasi. Renovasi perbaikan pasar tradisional mendapat dana 
belanja daerah yang cukup besar. Pengelolaan pasar dipantau secara berkesinambungan. Pedagang kaki lima 
disediakan tempat berdagang di beberapa wilayah kota yang telah disiapkan dan direncanakan sebelumnya. 

Arsitek merupakan profesi yang sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik modal 
sebagai pemberi tugas. Arsitek dengan demikian menjadi profesi yang sangat rentan. Bila bertemu 
dengan pemberi tugas yang peduli pada alam, budaya, dan manusia, maka arsitek diuntungkan 
karena mengerjakan karya yang juga akan bernilai positif. Tapi sebaliknya bila pemberi tugas hanya 
mementingkan nilai ekonomi semata-mata, menghalalkan segala cara untuk keuntungan ekonomi 
saja, arsitek pun ikut terlibat di dalamnya. Namun arsitek sebetulnya juga memiliki pilihan. Pilihan 
untuk menjaga integritas, melalui proses diskusi memberikan banyak pertimbangan kepada 
pemberi tugas untuk juga peduli kepada alam, budaya, dan manusia. Atau menolak pekerjaan-
pekerjaan yang bertentangan dengan hati nurani (walaupun memiliki nilai ekonomi yang besar). 
Betapa terlalu banyak sudah proyek-proyek yang merusak alam, budaya, manusia. Betapa terlalu 
banyak sudah kebocoran uang rakyat pada proyek-proyek gedung pemerintah di negara ini. Tapi 
masih bisakah arsitek Indonesia menolak pekerjaan? Apakah integritas masih dipentingkan? 
Apakah arsitek hanya bisa menunggu? Atau masih bisa ‘menciptakan’ kesempatan untuk berkarya 
demi kebaikan alam, budaya, manusia? 

juni-agustus 2011, 
yu sing
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Mengubah 
Kota Mesin

menjadi  Kota
Manusia

oleh: Das Albantani
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Aku begitu gelisah melihat perkembangan kota sekarang 

Sepertinya semakin brutal dan tidak manusiawi

Pepohonan ditebang demi meluaskan jalan kendaraan bermotor.

Tidak ada lagi tempat berteduh sewaktu hujan dan panas

Tidak ada lagi penyeimbang polusi udara.

Transportasi massal dihambat dan dimatikan 

Sehingga aku dipaksa untuk berkendaraan pribadi

KeretaKu tambah usang dan reot

Stasiunnya bagaikan bak sampah di TPS.

Jembatan penyeberangan orang dibangun 

Karena mengganggu jalur kendaraan bermotor

Aku susah sekali menyeberang jalan 

Harus naik jembatan yang tinggi dan curam 

Sementara kendaraan bermotor melaju dengan mulusnya.

Perumahan, perkantoran dan pusat perbelanjaan dibangun di lahan yang produktif

PetaniKu mau menanam apa? Lahannya sudah menjadi beton 

pedagang tradisional mau berdagang apa? Kalah bersaing sama pasar modern

Danau dan situ sudah terdesak oleh bangunan

Tidak ada lagi penyerapan air dan cadangan air bersih

Sungai dan laut mengalami pendangkalan dan tercemar oleh industri dan pabrik

NelayanKu mau menangkap apa dengan jaring yang sudah robek dan perahu yang berlobang?

KotaKu adalah Kota Mesin hasil ciptaan Manusia, yang memudahkan juga merusak

Aku sepertinya harus mengubah Kota Mesin  menjadi Kota Manusia

ruang ide
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Pemanasan Global (Global Warming) yang 
menyebabkan perubahan iklim bukan lagi 
issue, tapi sudah terjadi dan mengancam 
peradaban manusia. Perubahan iklim ini 
akan menyebabkan mencairnya es di kutub 
(Greenland dan antartika barat) dan di 
puncak gunung, naiknya permukaan air 
laut, berkurangnya persediaan pangan, 
kesehatan memburuk, menipisnya persediaan 
air, meningkatnya perpindahan penduduk 
dan konflik, kepunahan spesies daratan, 
kerusakan ozon, rusaknya ekosistem laut, 
deforestasi hutan, rusaknya ekosistem air 
tawar, pengasaman laut, pelepasan metana 
dan karbondioksida, angin topan, kekeringan, 
kebakaran dan gelombang panas. 

Sejak diberlakukannya Protokol Kyoto tahun 
1997, tercatat sudah sebanyak 193 Pihak (192 
negara dan 1 organisasi integrasi ekonomi 
regional) yang telah meratifikasi protokol 
tersebut, termasuk Indonesia (sumber : 
http://unfccc.int). Protokol Kyoto adalah 
sebuah amandemen terhadap Konvensi 
Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 
(UNFCCC), sebuah persetujuan internasional 
mengenai pemanasan global. Negara-negara 
yang meratifikasi protokol ini berkomitmen 
untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon 
dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, 
atau bekerja sama dalam perdagangan 
emisi jika mereka menjaga jumlah atau 
menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah 
dikaitkan dengan pemanasan global. Jika 
sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi 
akan mengurangi rata-rata cuaca global 
antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada tahun 2050. 
(sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/
Protokol_Kyoto). 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang 
paling serius yang dihadapi manusia di abad 21 
ini. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul 
dalam studi dan penelitian memperlihatkan 
bahwa masalah pemanasan yang terjadi 
setelah revolusi Industri disebabkan oleh 
ulah manusia. Oleh karena itu, mulailah 
issue ini menjadi trending topic yang disikapi 
diberbagai Negara termasuk Indonesia 

dengan cara yang beraneka ragam. Di bidang 
industri, ada konsep Green Industry dan di 
bidang perencanaan, dikenal dengan nama 
Sustainable Development, Green City, Eco 
City, Eco Village dan Green Building.

The Green City merupakan konsep penataan 
kota yang merespon dampak pemanasan global 
sehingga tercipta keseimbangan ekosistem 
yang dapat menyelamatkan peradaban. 
Konferensi The Green City di Warsawa 
tanggal 22-23 September 2007 menyebutkan 
bahwa sebuah kota bertindak sebagai titik 
pusat dari peradaban dan 
refleksi dari perdebatan politik yang dominan. 
Neoliberalisme ekonomi dan konservatisme 
sosial telah menjadi hal yang umum bagi kota-
kota di Eropa yang menyebabkan mereka 
menutup diri dari seluruh dunia (tidak peduli 
sama alam), didominasi oleh billboard mobil 
dan kamera keamanan. Itulah sebabnya mereka 
membutuhkan alternatif konsep penataan kota 
yang manusiawi, kota yang hijau, berkembang 
secara berkelanjutan dan memberikan kualitas 
hidup yang lebih baik. The Green City adalah 
tempat yang toleran dan terbuka, inklusif dan 
aman, di mana setiap pendatang baru merasa 
diterima, dan setiap warga negara dapat 
memanfaatkan sepenuhnya ruang publik 
dan pelayanan, memiliki perasaan seperti 
masyarakat setempat dan mampu mengubah 
sekelilingnya. 

Jauh sebelum Pemanasan Global (Global 
Warming) menjadi trending topic, filsuf Yunani 
Kuno Plato mendefinisikan kota sebagai sebuah 
pencerminan dari kehidupan dalam ruang 
jagat yang berdasar pada hubungan manusia 
dengan sesamanya. Juga mendefinisikannya 
sebagai sebuah bentuk organisasi sosial 
dan politis yang memudahkan warganya 
mengembangkan potensi mereka dan hidup 
bersama sesuai dengan nilai kemanusiaan 
dan kebenaran (London, 2000). Menurut 
definisi Wikipedia Indonesia, kota (city) adalah 
area urban yang berbeda dari desa ataupun 
kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan 
penduduk, kepentingan, atau status hukum. 
Selain kota, terdapat pula istilah kawasan 
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perkotaan.yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
Sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bahwa terdapat beberapa 

elemen yang sangat penting dalam definisi kota, yaitu manusia dan ruang.

Membangun suatu kota dalam suatu wilayah terkait erat dengan 
pembangunan peradaban suatu bangsa. Islam telah menukilkan 

tinta emas sejarah dalam pembangunan peradaban, dimulai dari 
strategi pembangunan kota berbasis Masjid, sebagaimana yang 

dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. 
The Green City berbasis Masjid merupakan konsep penataan 

kota yang dibangun di atas keanekaragaman, menjadikan 
Masjid (tempat ibadah) sebagai pusatnya, 
menciptakan ruang publik yang demokratis 

dan citra kota yang menerima keanekaragaman, 
toleran dan aman. Konsep tersebut didasarkan 

pada asumsi bahwa esensi sebuah kota adalah 
masyarakatnya yang membutuhkan tempat ibadah, 
kualitas ruang publik yang nyaman, distribusi yang 
sama dan ketersediaan barang-barang publik 
dan pelayanan sebagai pondasi dari demokrasi, 
persamaan hak, dan kota yang berkelanjutan. Nabi 

Muhammad SAW mencontohkannya dengan sangat 
sempurna dalam membangun Yatsrib yang 

kemudian dikenal dengan nama Madinah Al-
Munawwaroh atau Kota yang Bercahaya. 

Konsep The Green City  meliputi Keadilan di 
bidang Lingkungan, Transportasi, Demokrasi 
dan Pendidikan Perkotaan. Di bidang 

lingkungan, meyakini bahwa lingkungan yang 
baik adalah lingkungan dimana jalan-jalannya 
bebas dari sampah, udaranya bersih dan 

tingkat kebisingannya rendah. Setiap orang, 
terlepas dari kekayaan atau warna kulit, mereka 

memiliki hak yang sama untuk hidup di tempat 
yang nyaman. Di bidang transportasi, penggunaan 

transportasi massal merupakan keniscayaan karena 
penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan semakin 

habisnya sumber energi fosil. Tram dan kereta dapat diakses oleh 
kaum diffable dan manula serta anak-anak. Ada zona untuk pedestrian 

dan jalur sepeda. Di bidang Demokrasi dan Pendidikan Perkotaan, warga 
negaranya yang aktif harus diikutsertakan dalam sistem pendidikan dan 

didukung oleh pemerintah. Metode pengajaran demokrasinya diajarkan di 
sekolah, debat antar sekolah, pertemuan rutin pemuda dengan dewan kotanya, 

ada klub-klub diskusi, ada debat terbuka di hadapan publik, sehingga terlihat aktivitas 
warganya dalam berdemokrasi. 
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Langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan  
The Green City meliputi: 

Bagaimana membuat ruang publik yang ramah dan nyaman, membuat pusat olah raga, 1. 
mempertahankan taman dan area bermain anak, infrastruktur jalan yang bersih dan rapih 
dengan memfasilitasi pedestrian untuk pejalan kaki dan penyandang cacat, jalur sepeda, 
infrastruktur untuk transportasi massal yang mudah diakses dan nyaman, free akses 
internet di tempat umum.

Upaya pelaksanaan konservasi dan upaya menjaga keseimbangan sistem alam dengan 2. 
cara pemanfaatan lahan-lahan kosong yang menjadi aset pemerintah kota dengan 
penanaman pohon-pohon untuk penghijauan maupun untuk pohon-pohon produktif, 
pemenuhan kualitas budaya dan estetika, serta sebagai media sirkulasi udara segar.

Upaya meminimumkan dampak negatif  aktifitas pada lingkungan, dan memperkecil biaya 3. 
operasional terkait penggunaan energi maupun air, dengan sistem kontrol dan aktifitas 
diversifikasi energi serta penggunaan energi dan air secara efisien melalui pemanfaatan 
sumber energi selain energi berbasis fosil. Misalnya pemanfaatan energi panas matahari 
dan / atau energi angin, konservasi dan penggunaan kembali air buangan untuk di proses 
kembali menjadi air bersih dan suci, serta penyiapan penampungan dan penyimpanan 
sumber-sumber air bersih. 

Upaya mengatur dan mengelola aliran material sampah maupun limbah domestik 4. 
dengan mengklasifikan jenis limbah organik/non organik, basah/kering untuk kemudian 
dilakukan reuse ( penggunaan kembali limbah yang langsung bisa dipakai ulang), recycle 
(diproses ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali) maupun reduce (dikurangi kadarnya 
supaya tidak mencemari lingkungan), pemanfaatan limbah atau sampah sebagai sesuatu 
produk yang berharga yang dapat dijual untuk digunakan oleh pihak lain. Semua aktifitas 
ini dilakukan dalam rangka konservasi dan menjaga lingkungan tetap bersih, nyaman  dan 
sehat.

Aktifitas  penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota juga harus mampu memberikan 5. 
peningkatan kualitas kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat kota dan seluruh 
stakeholder terkait dan bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi keterlibatan aktifitas 
ekonomi misalnya dengan keterlibatan masyarakat sekitar untuk pemenuhan kebutuhan 
aktifitas masyarakat kota, maupun rasa aman dan nyaman serta peningkatan kualitas 
sosial kemasyarakatan masyarakat sekitar dengan adanya aktifitas green city.

Perencanaan, disain dan kontruksi bangunan   juga harus ramah lingkungan.6. 

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota sebagai Green City maka harus 7. 
senantiasa terbina kesepakatan dan kesepahaman  seluruh masyarakat kota, dalam 
harmonisasi pelaksanaan setiap aspek kegiatan untuk terpenuhinya tujuan bersama secara 
berkelanjutan, meliputi tujuan untuk meningkatkan performansi lingkungan, ekonomi,  
sosial berbasis pada law enforcement peraturan perundangan yang berlaku. 
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Kriteria The Green City ada 8, yaitu:

Pembangunan kota harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU No. 24 tahun 2007 1. 
tentang Penanggulangan Bencana (Kota Ramah Lingkungan harus menjadi kota waspada ben-
cana), UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU no. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep Zero Waste dengan pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang.2. 

Konsep Zero Run-off, semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah dan selama 3. 
mungkin di tahan di dalam tanah (konsep ecodrainase).

Infrastruktur Ramah Lingkungan yang mendukung dan melindungi aktivitas manusia yang 4. 
meliputi berbagai jenis bangunan gedung, moda transportasi, pembangkit dan distribusi en-
ergi, komunikasi, pasokan air bersih dan pengolahan limbah.

Transportasi Ramah Lingkungan meliputi penggunaan transportasi massal, ramah lingkun-5. 
gan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan ber-
motor - berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.

Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%).6. 

Bangunan Ramah Lingkungan yang meliputi optimasi lahan, sederhana, pengendalian pa-7. 
nas, penghematan air dan energi, pemanfaatn taman dan roof garden, pengendalian limbah, 
keseimbangan air tanah dan optimasi tata udara.

Partisipasi Masyarakat (Komunitas Hijau)8. 

Sebagai manusia, kita harus bisa mengelola ruang secara arif dan bijaksana. Ruang disini be-
rarti tempat makhluk hidup beraktivitas, tidak hanya manusia, sehingga dibutuhkan keseim-
bangan dengan mahkluk lain dalam membina lingkungannya. Itulah yang dinamakan arsitek-
tur, yaitu seni dalam menyeimbangkan ruang tempat makhluk hidup beraktivitas. Pemanasan 
Global sudah terjadi dan kita sebagai manusia yang mempunyai kemampuan sebagai arsitek 
harus memulai menyeimbangkan ruang, kalau tidak sekarang kapan lagi? 

***

Referensi :
http://unfccc.in1. t
http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyot2. o
Wikipedia3. 
Google4. 
Fatah Sulaiman Akbar dan Mukoddas Syuhada, Draft Buku Penataan Kota Berbasis Masjid, 20115. 
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Dalam berbagai forum arsitektur, sering kali 
terjadi pembahasan mengenai arsitektur 
Indonesia. Seperti apa itu rupa arsitektur 
Indonesia? Bangunan apa yang layak mewakili 
frase arsitektur Indonesia. Apakah arsitektur 
vernakuler (setempat), ataukah arsitektur 
peninggalan Belanda,  atau malah arsitektur 
tropis modern yang mampu menjadi representasi 
terkini dari arsitektur Indonesia. Pembahasan 
mengenai arsitektur Indonesia seringkali tidak 
berujung. Seperti sebuah jalan buntu dan 
berujung kuldesak, wacana tersebut selalu 
kembali berputarhaluan. Berbagai perbedaan 
mengenai definisi arsitektur Indonesia muncul 
karena masing-masing pihak memiliki cara 
pandang yang berbeda-beda. Tidak ada yang 
salah dalam sebuah proses pencarian jatidiri. 
Biarlah dinamika tersebut terus hadir guna 
merangsang kritik-kritik konstruktif mengenai 
arsitektur Indonesia.

Peter J.M Nas, dalam introduction “The Past in The 
Present – Architecture in Indonesia“, menyiratkan 
dengan jelas perbedaan konteks “arsitektur di 
Indonesia” dan “arsitektur Indonesia”.Arsitektur 
di Indonesia sudah jelas, merupakan akumulasi 
arsitektur dari berbagai kebudayaan yang pernah 
singgah di Indonesia, seperti dari India, China dan 
Belanda. Persinggahan tersebut memberikan 

Arsitektur 
(di) Indonesia 

oleh: Giri Narasoma Suhardi
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persuasi preseden dalam perancangan arsitektur 
di Indonesia. Sedangkan, konteks “arsitektur 
Indonesia” sendiri sampai dengan saat ini, masih 
dalam proses pencarian makna.

Mari kita melihat dan membuka kembali lembaran 
sejarah mengenai proses pembentukan arsitektur 
di negeri ini sebagai dasar berfikir mengenai 
arsitektur Indonesia. Johannes Widodo (2007) 
membagi konsep pengklasifikasian sejarah 
arsitektur di Indonesia atas 5 tahap. Saya mencoba 
meyingkatkannya tanpa merubah konsep dasarnya 
ke dalam 3 kelas zaman, yaitu:

Zaman arsitektur Pra-modern1. 
Zaman proto-modern2. 
Zaman Modern (terbagi atas tahapan: 3. 
transplantasi-adaptasi-akomodasi-hibridasi).

Zaman Arsitektur Pra-Modern

Pada periode 10.000 SM s.d 200 M, berbagai suku-
suku kecil tersebar di seluruh wilayah Nusantara, 
yang tumbuh dengan adat dan kebudayaan masing-
masing. Berbagai atribut budaya dihasilkan oleh 
mereka untuk dapat bertahan hidup, baik melalui 
bercocok tanam atau berternak. Kapak, lukisan 
gua, pahatan batu dan juga bangunan vernakuler 
(setempat) sebagai arsitketur pertama Nusantara 
merupakan produk yang dihasilkan pada era ini.

oleh: Giri Narasoma Suhardi
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Proses simbolisasi pemaknaan (semiotika) sangat terasa 
pada artikulasi bangunan, sehingga menyebabkan 
keanekaragaman bentuk bangunan-bangunan 
vernakuler yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. 
Simbolisasi spiritual (pemujaan) ataupun hukum adat 
seringkali menjadi hal utama yang melatarbelakangi 
bentuk /pola organisasi sebuah arsitektur vernakuler. 
Di pulau Sumatera, kita bertemu dengan arsitektur 
vernakuler seperti rumah gadang; dan di pulau Sulawesi, 
kita bertemu dengan tongkonan (rumah adat Toraja). 
Jelas terlihat adanya perbedaan facade, bentuk dan 
organisasi ruang pada kedua bangunan tersebut. Proses 
simbolisasi maknalah yang menjadi faktor utama proses 
pengarsitekturan bangunan tersebut.

ruang berbagi
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Tongkonan  
(sumber: http://travellinginindonesia.com/wp-content/
uploads/2011/04/tongkonantoraja_debbypurnama.jpg, 
akses: 09 Juli 2011)
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Zaman proto-modern

Zaman ini ditandai dengan adanya proses pencampuran budaya dari China, India, Arab dan Persia 
melalui konteks surbanisasi dan makro-arsitektur. Berbagai aspek budaya saling beradaptasi 
menghasilkan bentuk-bentuk ekletisme. Terjadi proses penggabungan aspek budaya Islami, 
Hindu, Budha dan China.

Salah satu hasil karya arsitektur pada zaman ini adalah Masjid Agung Demak. Desain yang adaptif 
dari Masjid ini berawal dari prinsip kosmologi Hindu, yakni konsep mandala; yang digabungkan 
dengan aspek Islami sebagai tempat peribadatan,  dimana selama proses pembangunannya 
banyak terjadi proses tektonika struktur yang berasal dari budaya China.

Inilah awal dari zaman modern untuk  arsitektur Indonesia. Zaman dimana mulai terjadi perkenalan 
antara arsitektur lokal dengan budaya dari luar.

Masjid Agung Demak 
(Sumber: http://static.panoramio.com/photos/

original/45268113.jpg diakses pada 09 Juli 2011)

Zaman Modern

Zaman Modern ini diawali dengan kedatangan bangsa Eropa, seperti Belanda, Spanyol, dan 
Inggris ke Bumi Nusantara. Pada awal zaman modern ini, terjadilah tahap transplantasi, dimana 
bangunan-bangunan Eropa dihadirkan secara mentah-mentah (atau langsung) di bumi pertiwi 
ini. Terlihat jelas, adanya pemaksaan ideologi arsitektur. Alhasil, arsitektur hasil transplantasi ini 
dirasakan tidak nyaman dan kurang bersahabat dengan lingkungan.

Menyadari adanya ketidakseimbangan atribut-atribut arsitektur, mulailah terjadi proses 
adaptasi, dimana bangunan-bangunan hasil rancangan bangsa Eropa ini disesuaikan dengan 
kondisi iklim setempat. Adaptasi arsitektur yang paling terlihat terjadi pada teras dan atap (yang 
dimanifestasikan melalui volume yang semakin besar guna mereduksi dampak suhu panas iklim 
tropis). Proses adaptasi fisik ini berlanjut kepada tahap akomodasi kultural. Gaya hidup, norma 
sosial dan tradisi budaya lokal dijewantahkan ke dalam ruang-ruang arsitektur. Perkawinan campur 
antara bangsa Eropa dengan warga pribumi, China danbangsa lainnya kemudian menghasilkan 
kebudayaan indis, sebuah perpaduan budaya Belanda dengan budaya Lokal yang berimplikasi 
pada gaya hidup, fashion, makanan danarsitektur.

Setelah melewati masa adaptasi dan akomodasi, perlahan arsitektul lokal mencari bentuk-bentuk 
baru hasil penggabungan budaya-budaya. Eksperimen-eksperimen tiga dimensional muncul 
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sebagai respon terhadap kehidupan sosio-budaya. Masa ini disebut masa hibridasi, dimana 
banyak sekali terdapat terobosan-terobosan arsitektur yang menjadi preseden kanonik, seperti 
kemunculan Art-Deco Indonesia, berdirinya perusahaan arsitektur swasta pertama di Indonesia, 
yaitu technisch bureau biezeveld & moojen, hadirnya THS (Technische Hooge school), dan dampak 
lainnya. Gedung Villa Isola (karya C.P.W Schoemakers), menjadi salah satu karya arsitektur yang 
lahir pada era ini.

Sejak masa kemerdekaan hingga kini, arsitektur Indonesia memasuki tahap pencarian identitas 
kontemporer. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak karya-karya arsitektur yang timbul 
melalui langgam internasional dengan identitas lokal, seperti yang terjadi pada gedung Konefo 
(kini gedung DPR/MPR RI), Stadion Ganefo (kini Gelora Bung Karno), dan gedung-gedung 
lainnya.Pada masa kepemimpinan Soeharto, nilai-nilai lokal dikedepankan melalui tampilan-
tampilan fisik seperti atap pelana atau atap prisma.Selain itu, di masa kepemimpinan Presiden 
Soeharto, gedung-gedung pencakar langit (skycraper) mulai bermunculan menghiasi wajah 

Villa Isola Bandung 
(sumber: http://media.photobucket.com/image/
vila%20isola%20bandung/tommat23/villaisolabw.
jpg, diakses pad 09 Juli 2011)

Jakarta sebagai kota Metropolitan. Dan di era millenium, beberapa karya arsitektur mulai terkena 
“efek globalisasi”. Arsitektur-arsitektur di negeri ini berusaha untuk melakukan eksperimen baru 
dengan memaksimalkan gubahan bentuk transformasional dengan tetap mengangkat nilai-nilai 
tropikalitas .Terlihat bagaimana proses pencarian diri arsitektur kontemporer Indonesia seperti 
tidak akan ada habisnya.

Karya-karya arsitektur yang pernah berdiri di bumi pertiwi ini adalah bagian dari perjalanan 
arsitektur Indonesia. Arsitektur vernakuler, arsitektur indis, dan arsitektur modern Indonesia 
adalah wajah arsitektur kita. Mungkin arsitektur Indonesia bukan merupakan sebuah hasil (bentuk), 
melainkan sebuah perjalanan kebudayaan yang dimanifestasikan dalam bentuk arsitektur. 
Arsitektur Indonesia tidak mengacu pada definisi arsitektur sebagai sebuah bangunan dengan 
langgamnya, tapi lebih sebagai sebuah sistem yang merupakan transformasi dalam periode waktu 
tertentu yang melibatkan banyak elemen sosial. Akumulasi dari diversitas arsitektur di Indonesia 
memberikan warna yang cerah untuk arsitektur Indonesia. Semoga arsitektur Indonesia selalu 
bertransformasi positif tanpa melupakan makna dasarnya, yakni menjadi sahabat untuk manusia 
dan lingkungan Indonesia.

***
Bibliography: 
Achmadi A. ,Boersma M. , Dijk K. V, dkk. Peter J.M. Nas & Martien de Vletter (eds). (2007). The Past in The Present – 
Architecture in Indonesia. Rotterdam: NAi Publishers.
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Perkembangan dunia arsitektur Barat pada abad 21 ini secara sederhana ditandai dengan pesatnya 
perkembangan teknologi, sebagai contoh perkembangan teknologi yang sangat dekat dan hangat 
dengan manusia yaitu handphone, notebook/laptop dari skala yang beberapa tahun kebelakang masih 
cukup dominan dengan ukuran besar dan cukup berat untuk dibawa kemana-mana atau dapat kita 
katakana generasi Iphone, Apple menjadi brand yang sangat dominan, pada tahun 2011 ini penemuan 
dan perkembangan pesat teknologi memungkinkan ukuran notebook hanya setebal 1,93cm atau bahkan 
lebih tipis dan ukuran yang bervariasi hingga yang seukuran buku tulis A5 (210x148mm). 

Hal ini menyatakan sekaligus menandakan keberadaan kepentingan perkembangan arsitektur yang 
juga perlu untuk mempelajari bagaimana integrasi dan kemungkinan-kemungkinan dari kolaborasi 
antara disain yang ditunjang oleh software yang terintegrasi dengan mesin-mesin seperti mesin 7 aksis 
CNC (Computerized Numerical Control), 3d Printer ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), 3d scanner, 
teknologi robot, dan lain sebagainya. Istilah-istilah baru seperti arsitektur parametrik, disain komputasi, 
penulisan pemrograman bahasa komputer dalam perancangan arsitektur, dan masih banyak istilah 
baru lainnya yang muncul dikarenakan adanya kebosanan dalam proses perancangan disain arsitektur 
yang umumnya mengarah kepada gagasan perulangan atas hal yang sudah ada atau standarisasi yang 
sangat kental pada contoh arsitektur abad 20 baik di Asia, Amerika, Afrika, Eropa, ataupun Oceania.

Arsitektur Abad  21

“Neri Oxman, arsitek, peneliti, yang fokus pada pencarian sifat ekologis material, 
dia menyatakan bahwa dia tidak percaya bahwa konsep biomimicry sudah tidak 

fashionable: dunia biologis, menempatkan perkembangan mesin 
menjadi model disain yang umum.”

http://web.media.mit.edu/~neri/site/index.html

oleh Asa Darmatriaji
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“Perusahaan contour crafting 
berambisi untuk membuat 
rumah yang diprint secara 
3 dimensional.”

“Proses disain parametric, 
disain komputasi, dan 
disain terintegrasi dengan 
pemrogaman bukan menjadi 
solusi final melainkan menjadi 
alternative metode disain.”

Hal ini menandakan era baru untuk kembali mengangkat isu-isu 
seperti struktur sebagai ornamen (tidak ada pemisahan antara ornamen 
dan struktur), pergerakan yang mengutamakan optimalisasi kinerja 
elemen arsitektur, pergeseran proses produksi, software dan komputer 
menjadi alat disain dan bukan otak dari proses disain, arsitektur tidak 
hanya mengekspresikan ukuran panjang, lebar, tinggi, volume, berat 
dan massa melainkan juga menitikberatkan pada pencarian sifat 
material yang mempengaruhi proses perancangan secara holistik. 

Adapun yang perlu digarisbawahi untuk dijadikan bahan pertimbangan 
pembaca artikel ini adalah perkembangan arsitektur digital sekarang 
ini masih dalam periode yang terus menerus dijadikan bahan diskursus 
atau bisa dikatakan masih pada fase film hitam putih, sehingga masih 
banyak yang perlu dibahas lebih lanjut mengenai pro dan kontra 
yang sekiranya berjalan seiring dengan proses penerapannya dalam 
perancangan arsitektur abad 21. Inti dari perkembangan arsitektur 
ini adalah pengembangan dari sistem statis perancangan ke arah 
sistem dinamis  yang diterapkan melalui proses pemecahan masalah 
bertahap dan inovatif dalam artian tidak mengulang hal-hal yang 
sudah diterapkan dalam proses perancangan arsitektur pada abad 
20, dengan maksud memberikan variasi dan posibilitas dalam dunia 
arsitektur yang lebih terintegrasi.

www.internetdirektion.de/archives/tag/macbook-air

www.pcstats.com/releaseview.cfm?releaseID=1688

www.rodin4d.com/en/cadcam-solution-for-oandp/
machining-of-devices

www.businessinsider.com/3d-printing-2011-
2?op=1

www.biothing.org/

architect-studio.blogspot.com/2008/10/michael-
schumacher-tower-lava.html
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Pesan kritis bagi para pengguna atau pengusung dari arsitektur digital, 
parametrik, disain komputasi, bahasa pemrogaman komputer dalam 
arsitektur adalah untuk memanfaatkan teknologi pada tingkatan 
kritis yang tepat untuk mencapai proses revolusioner dalam proses 
perancangan disain. Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan masukan 
bagi yang baru dengan perkembangan arsitektur ini, ada beberapa hal 
yang positif dari proses disain digital adalah proses variasi dan perubahan 
dalam satu algoritma yang dapat menghasilkan banyak posibilitas 
dalam disain sehingga proses disain tidak lagi linear dan setiap fase 
dapat ditentukan secara kritis, ketepatan waktu yang dapat dicapai 
dengan proses automatisasi, geometri didefinisikan melalui prosedural 
matematik sehingga memudahkan insinyur sipil untuk menganalisa 
bahkan bekerja dari sistem file yang sama, disain terorganisasi dalam 
bentuk data komputerisasi, dan memungkinkan pengoptimalisasian 
bangunan dari banyak aspek secara terintegrasi. Kata lain dari periode 
arsitektur ini adalah proses estetika mesinisasi melalui kontrol disain 
yang kritis dalam prosesnya,  untuk menghasilkan proses optimalisasi 
kinerja struktur dan estetika arsitektur secara paralel.
 
Penjelasan diatas adalah proses kritisisasi dari pemakaian instan 
software CAD (Computer Aided Design) yang tanpa sadar sekarang 
dipakai dan terus menerus menjadi alat produksi paling optimal 
bagi para perancang dan arsitek, pada prosesnya ada proses algoritma 
matematika yang berjalan dibalik semua geometri yang dipergunakan 
oleh arsitek atau perancang. Selain itu ada hal-hal yang perlu 
dijadikan bahan pertimbangan dalam perancangan arsitektur bahwa 
limitasi arsitek dalam perancangan arsitektur yang umumnya hanya 
berdasarkan pada orientasi bangunan Utara, Selatan, Timur, Barat, 
dengan adanya software seperti Ecotect, Autodesk Revit, perancangan 
arsitektur memungkinkan untuk diproses melalui pendekatan simulasi 
yang cukup akurat berdasarkan data yang selalu diperbaharui.

“Proses disain parametric, disain 
komputasi, dan disain terintegrasi 

dengan pemrogaman sudah 
membuktikan bahwa proses 

perancangan yang sangat mendetil 
menghasilkan optimalisasi struktur 
sekaligus menghadirkan statement 
structure as an ornament dan juga 

sebaliknya, design for optimization, 
no more traditional notion in 

architecture dimana dinding lantai 
dan kolom menjadi elemen yang 

terpisah-pisah, melainkan semuanya 
menjadi satu sistem holistic.”

Massimiliano Fuksas, 
New Milan Fair Trade

http://devule.com/contemporary-interior/trade-fair-
milan-architecture.html

http://devule.com/contemporary-interior/trade-fair-
milan-architecture.html
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Banyak hal yang perlu dijadikan bahan pemkiran kritis bagi perancang ataupun arsitek, sebagai contoh 
dalam dunia arsitektur, seringkali seorang arsitek melakukan penerjemahan langsung dari sebuah istilah, 
lipat atau folding, yang dimana istilah ini diambil dari buku Le Pli, Gilles Deuleuze, misalnya pekerjaan 
Massimiliano Fuksas, New Milan Fair Trade, yang mendemonstrasikan atap bergelombang menerus 
untuk menjadi dinding dan kemudian menjadi lantai yang berukuran panjang 1300m dan lebar 32m. 
Hal ini mengaburkan definisi dari lantai, dinding, atap. Upaya tersebut medukung yang disebut oleh 
Greg Lynn, arsitek sekaligus filsuf arsitektur abad 21, sebagai bentuk halus, baik secara visual maupun 
secara matematis. Artikulasi tersebut adalah komposisi dari elemen yang identik yang diramu oleh koki 
yang tepat. Ketertarikan Greg Lynn terhadap arsitektur yang memanfaatkan hubungan antara unsur-
unsur yang tidak menekankan kontradiksi melainkan kesinambungan, misalnya karyanya yang terkenal, 
blob wall, 2008, mendemonstrasikan teknik proses industri otomotif, dengan industri penerbangan 
yang tidak pernah diperkenalkan pada dunia arsitektur sebelumnya, melalui proses kolaborasi ini 
membuka kemungkinanan akan apapun yang seorang arsitek ingin lakukan, dengan adanya elaborasi 
berbagai industri ini mengangkat beberapa hal-hal yang perlu dipertanyakan bagi keprofesian seorang 
arsitek sekarang ini, seperti: apakah arsitek juga pematung? Apakah sekarang seorang arsitek dapat 
merancang segala sesuatu, termasuk mobil? Desainer interior akan digantikan oleh arsitek atau bahkan 
sebaliknya? Apakah arsitek sebagai profesi masih berlaku dalam era digital yang energik ini? 
Berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang disebutkan di atas, merupakan kondisi dimana 
ketersediaan informasi dan fleksibilitas melalui internet dan juga berkembangnya sistem terbuka yang 
memungkinkan beberapa perkembangan software dapat diperoleh secara cuma-cuma juga memberikan 
dampak yang lain dalam dunia arsitektur Barat. 

Dalam arsitektur digital pada dekade ini, arsitektur digital masih tetap optimal apabila diaplikasikan 
dalam skala kecil dan sifatnya temporal, ekspresi arsitektur dengan bentuk halus merupakan wujud 
alternatif sebuah transformasi arsitektur dan juga sebagai upaya meninggalkan paham dan prinsip 
dekonstruksivisme dalam arsitektur. Adapun pada sisi lain perkembangan arsitektur kosmetik atau 
arsitektur yang umumnya mempertimbangkan detail secara optimal, sebagai upaya pengoptimalan 
estetika arsitektur seringkali melupakan perhatian terhadap percobaan radikal yang kritis atas apa yang 
dibutuhkan untuk diamati pada konteks dan waktu yang tepat. Meskipun teknik arsitektur kosmetik 
ini menambahkan pengetahuan dan perhatian baru terhadap detail.

Blob wall
http://blobwallpavillion.wordpress.com/
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Tiba di abad 21 ini yang saya temukan adalah berlimpahnya 
kompleksitas yang datang dari dalam dan luar bidang arsitektur, 
yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh arsitek adalah 
bagaimana memahami proses perancangan disain untuk proyek-
proyek tertentu dalam pengamatan yang intensif dan ekstensif 
dengan semua kemudahan dari kemajuan teknologi pembangunan 
harus mempertimbangkan aspek nyata dalam proses merancang 
dalam lingkup masyarakat yang luas, dan hal ini harus diimbangi 
dengan pertimbangan untuk apa arsitektur atau sebuah bentuk 
dibangun dan dipilih yang sekiranya dapat memberikan mimpi 
yang dinamis dengan, tepat sasaran dan tujuan, melbatkan realitas 
yang ada dan berkembang di suatu lokasi dan waktu yang spesifik, 
sekaligus mempertimbangkan apa ‘keinginan’ pasar dan animo 
masyarakat saat ini dan tidak meninggalkan warisan budaya, akan 
tetapi untuk memikirkan kembali dan bereaksi terhadap apa yang 
dapat memberikan input positif, refleksivitas, pemikiran kritis dalam 
konteks tertentu yang tepat. Dunia yang dinamis sebagian besar 
disalahgunakan dengan menawarkan kosmetika arsitektur yang harus 
dihadapi dengan pertimbangan melalui proses pemikiran skala kecil 
akan tetapi mengupayakan gambaran yang lebih besar di masyarakat, 
dengan metode perubahan, modifikasi, sebagian pembongkaran 
atau penghancuran sepenuhnya, dan memelihara kultur dan budaya 
masyarakat yang esensial.

Dampak dari efek gambaran sebuah mimpi yang sekarang seakan 
lebih nyata dari pencitraan aslinya; keberadaan kamera pengintai 
menjadi hal yang tak terelakkan hampir di berbagai kota besar sebagai 
upaya mengamankan properti atau harta benda dalam waktu 24 jam 
di setiap sudut kota. Hal ini tidak dapat dihindari yang lebih penting 
adalah bagaimana kita bisa bernegosiasi dan berhubungan dengan 
perkembangan pesat teknologi yang diakomodasi secara sadar dan 
bertanggung jawab, kita sebagai arsitek tidak boleh mempergunakan 
visualisasi sebagai alat untuk memanipulasi apa yang menjadi kondisi 
nyata dan tetap harus dipisahkan apa yang merupakan hasil majinasi 
dalam dunia maya, komputer yang mulai memiliki kehidupan karena 
penggunanya yang dimana pun tetap berusaha mengakses kehidupan 
sosial yang dibangun dalam dunia maya, tanpa sadar sebagian besar 
masyarakat mulai dibatasi dengan dunia yang nyata, yang memberikan 
kemungkinan banyak melalui setiap jenis pengamatan aspek, valid 
atau tidak valid tidak lagi menjadi penting. Hal ini menjadi  penting 
sebagai wujud usaha dan kesadaran diri tentang bagaimana seorang 
arsitek atau mahasiswa arsitektur berpikir, dari awal hingga keputusan 
akhir untuk meringkas keputusan tajam untuk semua analisis dan 
sintesis dalam proses perancangan disain arsitektur.

http://assets.stepinsidedesign.com/stepicons/15861.jpg

http://www.xymara.com/inmyx/article-merletti-
beijing_1-large.jpg
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Hati-hati dan sangat kritislah terhadap semua gagasan yang ada sebelumnya atau 
bahkan terhadap tawaran gagasan baru yang tentu saja harus tetap dinegosiasikan 
untuk apa semua pertanyaan dari apa peran arsitek dalam masyarakat pada abad 
ke-21? Ada banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan bagi arsitek untuk diatasi 
dan juga mempertimbangkan apakah ada cara yang sederhana untuk memecahkan 

sebuah masalah, tanpa bermaksud membuat rute yang lebih pendek namun 
mempertanyakan kembali peran arsitek untuk sadar dan dapat menyimpulkan 
pemecahan masalah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dan lebih 
banyak melihat dan memanfaatkan semua perkembangan secara positif dengan 

pertimbangan terhadap pergerakan baru dalam arsitektur yang tidak eksplisit secara 
kritis menghasilkan wujud gagasan yang inovatif dan adaptif.

“….yang perlu dijadikan bahan diskursus bersama 
adalah apakah peran arsitek di abad 21 ini?.”

     http://www.butyk.de/zdjecia_blog/3695/2.jpg 
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Arsitektur hampir selalu identik dengan aktivitas membangun (konstruksi); dan membangun 
berarti menambahkan sesuatu, dengan atau tanpa proses demolisi, kepada sebuah site, kepada 

lingkungan dan kepada kota. Arsitektur hampir bisa dibilang setara dangan proses adisi.

Tetapi proses destruksi (penghancuran/ perataan) selalu hadir dalam setiap proses konstruksi. 
Sebelum kota dan arsitekturnya hadir, alam selalu hadir. Dan arsitektur datang untuk 

memulai proses destruksi alam untuk mengkonstruksi kota. Begitu juga dengan kota itu sendiri, 
arsitektur baru menggantikan arsitektur yang lama; dan dalam proses itu tentu dibutuhkan 

sebuah demolisi arsitektur yang lama. Entah itu bangunan bersejarah atau bangunan kumuh, 
kemudian developer, yang mengklaim sebagai pembaharu, datang, menggusur dan meratakan 

site dan menggantinya dengan mall mewah dengan fasilitas yang lengkap.

Kota yang sudah terbentuk akan digantikan lagi oleh lapisan kota yang baru, yang lebih kini, 
yang lebih modern. Kota terbentuk dari proses destruksi dan konstruksi yang tumpang tindih. 
Kota dibangun diatas lapisan kota sebelumnya. Lapisan kota yang baru dapat menggantikan 

atau menguatkan lapisan kota sebelumnya. Kota adalah konsentrasi tumpukan lapisan sejarah 
dan penghapusan lapisan sejarah. Destruksi adalah sebuah usaha untuk mongkonstruksi.

Saya akan mengilustrasikan kaitan proses destruksi dengan arsitektur dan kota dalam beberapa 
contoh. Pada kota medieval seperti Roma, pada kota kolonial seperti Jakarta, dan terakhir proses 

destruksi yang malah membentuk ruang kota dengan sebuah proyek riset yang saya kerjakan.

arsitektur, kota dan destruksi

membangun diatas layer kota lama
Bernard Tschumi, Acropolis  museum, Athena

oleh Ivan Nasution

ruang ide
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Destruksi dan Kota

Roma adalah kota yang berkembang karena aglomerasi penduduk dari 
berbagai macam tribe dan etnis. Begitu pula dengan arsitekturnya, 
Roma berisi kumpulan monumen dan cathedral dari berbagai 
periode yang tertumpuk dan berlapis-lapis. Ada beberapa rencana 
untuk merestorasi dan memodernisasi kota Roma semenjak abad ke-
16, diantaranya adalah proyek yang dilakukan oleh Pope Nicholas V.

Kontribusi terbesar Pope Sixtus V terhadap kota Roma dalam 
merestorasi kota Roma adalah dengan memetakan elemen-elemen 
sejarah dan monumen yang penting di kota Roma, kemudian 
memperkuatnya secara strategis dengan menghubungkannya secara 
langsung satu dengan yang lain. Dengan memanfaatkan elemen-
elemen arsitektur yang ada seperti obelisk, Sixtus V memperkuat dan 
menghubungkan monumen serta basilika yang ada dan member 
koneksi visual. Kota Roma menjadi network dari monumen-
monumen tersebut. Kota Roma dianggap sebuah karpet dengan 
beberapa monument yang penting untuk dihubungkan kemudian 
koneksi tersebut dibuat dengan menghancurkan karpet yang ada, 
walaupun itu reruntuhan kuno seperti Septizonium.

Sixtus V berpendapat bahwa kita dapat meremajakan kembali 
(menemukan kembali) kota medieval Roma dengan memperkuat 
keberadaan laten monumen yang telah ada. Kota Roma dianggap 
sebagai Tabula Rasa dimana apapun dapat dihancurkan kecuali 
beberapa monumen penting berupa kolom kuno dan basilika. 
Dengan menghancurkan lapisan kota yang lama dan membebaskan 
secara visual dan aksesibilitas, kota yang baru dapat terbentuk diatas 
kota yang lama. Modernisasi kota tidak selalu dengan menambahkan 
sesuatu yang baru pada kota, tetapi dengan mengurangi (substract) 
kota dan memperkuat hubungan-hubungan antara satu monument 
dengan yang lain dengan beberapa axis dapat pula terbentuk persepsi 
yang baru terhadap kota.

Tidak berhenti sampai disitu, proses destruksi dan modernisasi juga 
dialami kota Roma pada abad ke-20. Benito Mussolini pada tahun 
1936 mengayunkan kampak nya untuk menghancurkan bangunan 
pertama yang secara simbolis menandai dimulainya penghancuran 
spina of Borgo. Penghancuran itu termasuk kontroversial dengan 
banyak penduduk yang dipindahkan ke tempat lain, serta banyak 
bangunan bersejarah yang dihancurkan ataupun dibangun kembali di 
tempat yang lain. Penghancuran spina of Borgo adalah sebuah proyek 
simbolis untuk menghubungkan kota Roma dan kota Vatikan. 
Ketidakaturan tampak bangunan pada jalan monumental itu diakali 
dengan membangun dua buah jalan di kiri – kanan jalan beserta 
barisan obelisk yang mengantar kepada plaza besar St. Peter Square.

rencana kota Roma Sixtus V

penghancuran spina of Borgo oleh Mussolini

gambar konsep tahun 1776, yang 
melibatkan penghancuran spina of Borgo



44

Destruksi memori kolektif

Penjajahan yang dialami bangsa kita selama 350 tahun meninggalkan 
luka di hati serta akulturasi budaya yang cukup dalam. Secara 
arsitektur dan kota kita sempat memiliki sistem transportasi penjajah 
lengkap dengan penataan kotanya dan bangunan kolonial yang 
banyak berdiri di tanah kita.

Arsitektur juga memliki fungsi sebagai alat untuk mengkonstruksi 
dan juga menghapus memori kolektif. Ketika Indonesia memperoleh 
kemerdekaannya pada tahun 1945,  secara heroik, presiden Soekarno 
berusaha membangun kembali semangat bangsa Indonesia dari 
keterpurukan penjajahan dengan merekonstruksi memori kolektif 
baru bagi bangsa Indonesia.  Memori tentang penjajahan harus 
segera dihapuskan dan harus dibangun sebuah memori yang baru 
bagi bangsa.

Diawali oleh proses destruksi, penghancuran beberapa warisan 
kolonial, baik arsitektur maupun infrastrukstur. Beberapa bangunan 
kolonial, vila kolonial dan elemen infrastruktur berupa sistem 
transportasi tram dihancurkan untuk digantikan dengan bangunan 
modern, dan sistem transportasi yang lebih modern pada saat itu, 
mobil. Sebisa mungkin sisa penjajahan disingkirkan, (mungkin) 
hanya disisakan di kota lama sebagai sedikit penggalan memori.

Kemudian dilanjutkan dengan ambisi arsitektur yang monumental 
oleh Soekarno untuk membangun semangat kebangsaan (nation 
building).  “Buatkan aku bangunan yang besar dan monumental 
untuk menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar.” Soekarno. 
Maka dimulailah ekploitasi arsitektur, modern dan monumental 
adalah kata kunci bagi arsitektur saat itu, demi membangun sebuah 
bangsa yang modern dan memiliki kebanggan. 

Arsitektur menjadi korban dan arsitektur menjadi pahlawan. Maka 
dibangunlah Monumen Nasional (Monas), gedung DPR/ MPR di 
Jakarta, Tugu Muda di Semarang, Monumen Alun-alun di Malang, 
Monumen Pahlawan di Surabaya dan beberapa bangunan modern 
lainnya. Hal ini dilakukan demi menghapus memori buruk tentang 
penjajahan serta membangun dan memulai sebuah memori kolektif 
baru, sebuah bangsa yang bangga akan negaranya.

Arsitektur  membekukan waktu dan memasukkannya ke dalam 
sejarah, kemudian mengkonstruksi waktu yang baru dan dimulailah 
sebuah era yang baru. Arsitektur menjadi barang bukti dari konstruksi 
dan destruksi sejarah. Sejarah adalah proses konstruksi dan destruksi 
sebuah waktu, dan arsitektur adalah alatnya.

Senen, Batavia, 1947

Lapangan Monas, 1969

gedung DPR/ MPR

ruang ide
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Destruksi membentuk ruang

Athena adalah kota dengan manifestasi puncak dari urbanisasi. 
Terlepas dari beberapa pengecualian, seperti artifak sejarah seperti 
acropolis, dan beberapare runtuhan serta alam seperti bukit lykavittos, 
seluruh kota Athena telah terurbanisasi. Ketika kita amati dari foto 
udara Athena akan tampak seperti karpet urbanisasi yang tanpa 
henti, hanya pegunungan disekitarnya yang mampu membendung 
pertumbuhan tersebut. Struktur kota Athena terlihat ambigu, sebuah 
chaos dalam order. Dapat terlihat jelas bagaimana Athena tersusun 
atas grid-grid kota, namun dalam grid tersebut terbagi menjadi lahan-
lahan kecil yang tidak teratur, dan diatasnya terbangun bangunan yang 
tidak teratur pula. Kapitalisme yang telah menjenuhkan kota Athena 
hanya meninggalkan dua pembagian ruang publik dan privat.

Walaupun Athena tidak pernah memiliki masterplan, terlepas 
dari rencana segitiga neoklasik pada abad ke-19, tapi kota Athena 
terbangun dengan bahasa yang sama. Sebuah sistem, framework, 
sebuah archetype bernama polykatoikia yang mampu mengatur sistem 
urban kota Athena. Polykatoikia, yang secara literal berarti hunian 
majemuk, berisi regulasi yang mendetail, sehingga (hampir) mengatur 
sebuah template dari bangunan di Athena. Semua bangunan nampak 
sama dengan balkon yang sama, yang membedakan hanyalah warna 
kanopi diatas balkon bangunan tersebut. Semuanya telah diatur dan 
dicatat sedemikian rupa sehingga seorang developer dan seorang 
pembangun illegal akan menghasilkan bangunan yang sama.

49 Towards a Common Architectural Language

Diagram based on Richard 
Woditsch’s research discussed in 
his PhD thesis Plural: Public and 
Private spaces of the Polykatoikia 
in Athens (TU Berlin, 2009).

The archetype of the polykatoikia 
was set through a series of 
abstract but very precise norms 
concerning the height limits, the 
setbacks in elevation and plan, 
the relationship between height 
limits and adjacent properties, 
the compulsory presence of light 
wells, etc. 

The evolution of this regulatory 
framework throughout time 
closely followed the political, 
economical and social 
transformations of the Greek 
society allowing a flexible 
adaptation of the archetype to 
different territorial and historical 
circumstances: the polykatoikia 
became in the second half of the 
20th century the instrument of a 
further densification of the central 
areas, through an increasing of 
the height and of the buildable 
volumes, but also the basic 
element of the consumption of the 
territory in the suburban areas, 
where the archetype sprawled as 
low density and car oriented unit.

Mutations, illegalities and 
modifications were the obvious 
result of the State’s decision to 
gradually retreat from the spatial 
and physical planning of the city, 
as it is practiced in conventional 
means. 

38 Labour, City, Architecture

The first plan for Athens (1833) by 
the architects Stamatis Kleanthis 
(1799-1862) and Eduard Schaubert 
(1804-1860), both graduates of the 
Berlin Architectural Academy and 
students of Karl Friedrich Schinkel.
Source: Biris, K., ATHENS- from the 
19th to the 20th Century, (Athens: 
Melissa, 1996), first publication: 
1966

On the left a scheme of the original 
plan of Shaubert-Kelanthis (1832) 
compared with the contemporary 
urban tissue. The plan since the 
beginning was countered by the 
private interests of land owners and 
speculators that forced the King to 
order several revisions of the plan, 
reducing its dimension and the 
provision of public buildings and 
open spaces. On the right side, in 
black the implemented buildings,
the Athenian Trilogy  (1888-1903) 
and the Parliament (1843) designed 
by Friedrich von Gärtner.

masterplan segitiga neoklasik Athena

polykatoikia, sebuah set of framework

Athena, agglomerasi polykatoikia
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Kami berusaha mengintervensi kota Athena dengan arsitektur, 
yang akan memberi pemaknaan baru terhadap kota yang akan 
memberikan sebuah relasi baru antara arsitektur dan kota. Sebuah 
intervensi besar belum tentu berefek yang signifikan terhadap 
Athena, kami berniat mengintervensi dalam skala kecil, tapi dapat 
beradaptasi dan diaplikasi dalam konteks yang berbeda. Intervensi 
pada susunan framework dari polykatoikia. Intervensi, dalam bahasa 
Giorgio Agamben, tersebut menjadi sebuah paradigma yang bersifat 
menjadi exemplar dan exemplum.

Salah satu intervensi tersebut adalah Platform. Platform adalah 
sebuah lantai yang terangkat setengah meter dari level jalan, dan 
diukir didalam eksisting polykatoikia. Hal ini bisa tercapai dengan 
menghancurkan pembungkus – dinding, jendela, pintu dan pagar 
– dari lantai dasar polykatoikia, dan tetap mempertahankan sirkulasi 
vertical, seperti lift dan tangga. Ini akan mengekspos susunan kolom-
kolom sebesar 60cm x 60cm dari eksisting polykatoikia dengan 
bentang 6 meter.

Platform menyatukan area-area kecil yang didapat dari destruksi lantai 
dasar polykatoikia. Dengan melapisi lantai dengan material yang sama, 
1m x 1m lantai granit setebal 3 cm maka akan terbentuk permukaan 
yang kontinu. Dengan tetap mempertahankan 2m pedestrian pada 
perimeternya, platform akan diakses dari empat akses utama ditiap 
sisinya. Semua jalan masuk menuju ruang domestik, toko dan 
fasilitas publik akan diakses melalui platform. Dan hal tersebut akan 
mengembalikan sebuah kesatuan blok yang terfragmentasi oleh 
pembagian lahan-lahan yang super kecil.

Platform akan memperkenalkan sebuah ruang yang terasa seperti 
interior dan eksterior pada saat bersamaan, sebuah ruang ambigu. 
Sebuah lapisan ruang common akan lahir diantara ruang privat 
dari polykatoikia dan ruang publik yaitu jalan. Sebuah ruang yang 
tidak dimiliki publik dan dimiliki tidak privat, sebuah ruang 
antara, yang dishare oleh sebuah blok, sebuah lobi bersama. Yang 
akan mendemonstrasikan sebuah kemungkinan untuk pertukaran 
dan berbagi informasi, ruang kontak dan bekerjasama. Ruang 
yang mengoptimalisasi kemampuan komunikasi manusia untuk 
memproduksi hal-hal immaterial.

Platform tidak menambahkan sebuah massa bangunan pada kota, 
tetapi hanya mengekspos typical plan dari lantai dasar kota. Tidak 
menolak sebuah elemen dasar dari kota generic – kolom, dinding, 
tangga dan lift – tapi dengan membuka dan mengeksposnya. Dengan 
mengambil elemen pembungkus kota dan menemukan ketelanjangan 
dari kota, platform akan mengenalkan sebuah kesadaran baru 
terhadap penduduk kota Athena. Yang akan mengubah persepsi akan 
kota dan akan mengubah kota itu sendiri.

fragmentasi dalam grid pada struktur 
kota Athena

keadaan lantai dasar eksisting

membuka penutup lantai dasar 
polykatoikia

apropriasi lantai dasar polykatoikia

ruang ide
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Usaha menambahkan sebuah ruang ke kota tidak hanya dapat diperoleh melalui proses penambahan 
(addition) sebuah massa, namun juga dapat dicapai melalui proses pengurangan (subtraction) terhadap 

massa yang ada. Dengan mengenali karateristik aglomerasi massa yang ada, dan mensubstraksi urbanisasi 
sesaknya yang ada akan membentuk sebuah void diantara ruang kota yang padat. Yang mengambil 

manfaat dan mengabsorb konteks, menguatkannya bahkan mengubahnya. 
 

Platform adalah sebuah usaha merestorasi dan meremajakan kota serta memperkenalkan persepsi baru 
dengan cara ekskavasi. Destruksi mencoba menggali void di tengah urbanisasi yang menyesakkan. Seperti 

seorang arkeologis yang sedang menggali artefak penting di reruntuhan. 
Destruksi adalah proses mencari ruang, menemukan ruang.

typical plan lantai dasar kota
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Platform akan memperkenalkan sebuah ruang yang terasa seperti interior 
dan eksterior pada saat bersamaan, sebuah ruang ambigu. Sebuah lapisan 
ruang common akan lahir diantara ruang privat dari polykatoikia dan 
ruang publik yaitu jalan.

ruang ide
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mendemonstrasikan sebuah kemungkinan untuk pertukaran 
dan berbagi informasi, ruang kontak dan bekerjasama. Ruang 

yang mengoptimalisasi kemampuan komunikasi manusia untuk 
memproduksi hal-hal immaterial.
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Konon, keahlian membangun rumah atau tempat tinggal adalah bagian dari nature kita sebagai 
manusia. Seperti layaknya burung yang tidak pernah sekolah arsitektur tapi bisa bikin sarangnya 
sendiri.

Nah, bagi anda yang tertarik untuk merancang sendiri rumah tinggal anda tapi tidak sempat 
bersekolah atau belajar arsitektur, berikut beberapa tips atau prinsip-prinsip dasar yang dapat 
membantu.

Mohon dicatat bahwa tulisan ini tidak serta merta dapat menggantikan bantuan profesional dari 
seorang arsitek. Namun setidaknya dapat membantu anda sebelum mulai orat-oret merancang 
atau bahkan saat sedang menelaah rumah impian yang akan dibeli.
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1. Zoning 

Zoning, atau pemintakatan adalah pengelompokan fungsi-
fungsi dalam satu bangunan dan hubungannya. “Fungsi” dapat 
berupa bentuk dan kegiatan yang diwadahi. Misalnya, apakah 
sebuah ruangan murni berfungsi sebagai ruang keluarga (living 
room) atau juga sekaligus adalah ruang makan? Bagaimana 
hubungannya dengan dapur namun tetap memiliki suasana 
enak? Atau apakah daerah servis ditempatkan sedemikian rupa 
sehingga dekat dengan area privat namun hanya dapat diakses 
terbatas? Contoh lain, apakah ruang tidur ditempatkan di bagian 
depan dengan resiko kebisingan dari jalan raya lebih besar, atau 
di bagian belakang?

Aksesibilitas sebuah fungsi juga amat menentukan dalam 
penentuan zoning. Misalnya, apakah sebuah ruang dapat diakses 
tamu dengan leluasa? Atau apakah sebuah ruang adalah pusat 
kegiatan bagi penghuni dan tamu, ataukah hanya penghuni yang 
dapat menggunakan dengan mudah?

Perhatikan juga hubungan antar lantai secara vertikal apabila 
rumah anda berlantai lebih dari satu. Kamar mandi sebaiknya 
diletakkan bertumpuk agar memudahkan instalasi plambing. 

Contoh ekstrim dari 
pengabaian prinsip sirkulasi: 
kloset persis di depan pintu 

masuk toilet 

ruang praktis
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ruang dialog

Efisiensi sirkulasi juga harus diperhatikan agar tidak ada ruang 
terbuang. Perhatikan penempatan pintu-pintu agar sirkulasi 
tidak memotong ruang.

2. Ventilasi dan Pencahayaan alami

Dua hal ini amat mendasar namun sering kali terlupakan saat 
anda mengotak atik denah. Seterang apapun lampu dan sedingin 
apapun AC anda, suatu ruangan yang tak mendapat ventilasi 
dan pencahayaan alami bukan lah suatu ruang yang layak dan 
nyaman dihuni. Bukaan juga memberikan koneksi visual ke luar 
yang amat penting bagi kenyamanan suatu ruang. 

Kedua hal ini menjadi tantangan terutama pada lahan sempit 
yang tak memungkinkan adanya bukaan dari bagian samping, 
sehingga bukaan hanya memungkinkan dari sisi depan dan 
belakang. Hal ini amat jamak pada desain perumahan/real 
estate. Ruang-ruang yang mutlak harus mendapatkan ventilasi 
(walaupun anda memakai AC) dan pencahayaan alami adalah 
kamar tidur. Ruang yang sebaiknya mendapat ventilasi dan 
pencahayaan alami adalah, semuanya :)

Perhatikan hal ini saat anda merenovasi/menambah ruang di 
rumah eksisting. Jangan sampai penambahan tersebut memblok 
ventilasi dan pencahayaan alami ruang-ruang eksisting. 
Penempatan ventilasi dan pencahayaan yang baik juga akan 
menurunkan tingkat pemakaian energi rumah anda.

3. Iklim Tropis

Sejak lahir sampai sekarang, saya sadar betul tiap hari amat 
mungkin turun hujan. Tapi membawa payung malasnya bukan 
main. Nah sama juga dengan disain rumah. Curah hujan yang 
amat tinggi di negara kita mengharuskan kita untuk peduli. 
Praktik terbaik adalah membuat atap miring yang dapat 
mengalirkan air dengan cepat. Teritisan/overhang yang cukup 
(minimal 90-100 cm) membantu melindungi dinding dari 
tampias, yang berarti juga melindungi kusen dan daun pintu 
apabila terbuat dari kayu. Sekaligus juga melindungi dari 
terpaan sinar matahari langsung yang akan amat merusak bila 
dikombinasikan dengan air.

Atap datar (dengan dak beton) memang tidak “haram” bagi 
rumah tropis. Namun konsekuensi atap datar adalah jauh lebih 
lambat mengalirkan air sehingga resiko kebocoran meningkat. 
Dan membuat atap beton yang kedap air memerlukan keahlian 
tinggi.
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Contoh perbedaan tinggi lantai yang membahayakan.

Contoh perbedaan 
tinggi lantai yang 
membahayakan.

Contoh 
railing yang 

membahayakan

usaha membedakan 
warna material pada 

perbedaan step 
tunggal

ruang praktis
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Dinding dan bukaan (jendela, pintu) yang tidak dilindungi oleh 
teritisan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan semisal 
tumbuhnya jamur dan kelapukan. 

Bukaan kaca yang terlalu banyak mendapatkan sinar matahari 
langsung dapat mengakibatkan panas berlebihan di dalam 
ruangan. Bukaan yang menghadap timur dan barat sebisa 
mungkin dilindungi dengan teritisan atau sun shading 
horisontal.

4. Keselamatan (Safety)

Beberapa hal berikut seringkali luput dari perencanaan namun 
dapat berakibat membahayakan bagi penghuni suatu rumah.

Perbedaan ketinggian lantai harus dilindungi oleh railing. Beda 
tinggi maksimal yang diperbolehkan tanpa railing berbeda-
beda sesuai building code yang dianut. Kepmen 10 PU tahun 
2000 mensyaratkan perlindungan railing pada beda tinggi lebih 
dari 1 meter. Namun pertimbangkan memakai railing bila beda 
tinggi sudah lebih dari 30-50 cm. Bahaya terjungkal (Tripping 
hazard) justru lebih riskan terjadi pada beda tinggi antara 30-
50 cm, karena orang bisa saja tidak melihat perbedaan tinggi 
tersebut.

Perbedaan tinggi lantai yang hanya satu step (15-18 cm) 
sebaiknya dihindari. Selain membahayakan, juga tidak 
berpengaruh secara signifikan pada ruang. Kalau pun 
perbedaan satu step ini harus terjadi, usahakan membedakan 
warna material lantai sehingga perbedaan tinggi tersebut 
dapat langsung terlihat. Perbedaan tinggi yang aman maksimal 
adalah 5 cm. 

Lantai suatu walk way/sirkulasi yang diselingi oleh bukaan amat 
berbahaya dan sebisa mungkin dihindari. Banyak bangunan 
komersial yang menerapkan ini (misal, jembatan melalui 
kolam) tanpa memperhitungkan bahaya bagi penggunanya. 
Memang bisa jadi terlihat unik, tapi pertimbangkan dahulu 
segi keselamatannya.

Lebar koridor atau sirkulasi usahakan paling tidak 1 m. 
Perhatikan juga bagaimana akses keluar rumah pada saat 
kejadian darurat seperti kebakaran. Apabila berlantai dua 
atau lebih, apakah tangga dapat dicapai dengan mudah oleh 
penghuni?

Balustrade (pagar pada railing) sebaiknya berpola tegak. 
Balustrade berpola horisontal dapat membahayakan karena 
anak-anak dengan mudah bisa memanjatnya. Usahakan jarak 
antar balustrade tidak lebih besar dari 10 cm untuk meniadakan 
resiko anak-anak terjepit.
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5. Peraturan dan Keserasian Lingkungan

Sempadan, atau jarak mundur (dari batas lahan) penting untuk 
ditaati bukan sekedar karena hal ini diatur dalam peraturan. 
Sempadan berguna untuk keserasian lingkungan, mencegah 
menjalarnya api pada saat kebakaran, adanya area terbuka 
untuk penyerapan air tanah. Memang sering terjadi kasus 
dimana akibat keterbatasan lahan maka sempadan dikorbankan. 
Namun sebelum melakukan ini, perlu anda pertimbangkan 
apakah kualitas (ruang) harus dikorbankan demi semata-mata 
kuantitas?

Perhatikan juga encroachment (pelanggaran batas) terhadap 
daerah publik (jalan/trotoar) atau tetangga. Kasus paling umum 
adalah suatu ruang dibangun hingga ke batas lahan (sempadan 
nol) namun kanopi untuk bukaannya menonjol hingga melewati 
batas lahan. Hal ini tidak boleh terjadi karena alasan hukum.

6. Ekonomis

Rumah yang ekonomis tidak harus berarti rumah yang murah. 
Ekonomis adalah penggunaan dana secara tepat sasaran dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilik. Membangun 
secara ekonomis dimulai jauh dari tahap perencanaan. Tanpa 
perencanaan yang matang, amat mungkin terjadi proses tambal 
sulam dan bongkar pasang selama pembangunan, yang pada 
akhirnya membengkakkan bujet awal. Perkiraan bujet yang 
lebih tepat dapat dihasilkan dari perencanaan yang matang dan 
meminimalkan persentase melesetnya. 

Biaya untuk struktur (pondasi, tiang, balok, rangka atap) dapat 
memakan hingga 60% dari biaya total. Karena itu perencanaan 
yang memperhitungkan efisiensi struktur akan amat signifikan 
untuk menekan bujet tanpa mengorbankan faktor keamanan.

Pada rumah berlantai lebih dari satu, usahakan bentang (jarak 
antar struktur vertikal pada satu arah) maksimal adalah 4 meter. 
Dengan demikian pelat lantai tidak memerlukan balok anak. 
Tinggi antar lantai tidak perlu berlebihan, yang penting ventilasi 
alami memadai. Tinggi yang tidak berlebihan berarti menghemat 
biaya dari banyak sisi, tidak hanya struktur namun juga finishing. 
Bentang atap juga harus optimum untuk menghindari rangka 
yang mahal akibat bentang terlalu besar.

Mintalah bantuan ahli struktur untuk menentukan peletakan dan 
dimensi-dimensi kolom, balok dan tulangan yang tepat. Biaya 
untuk jasa ini tidak seberapa bila dibandingkan kemungkinan 
pemborosan struktur akibat ketidak-tahuan, dan kemungkinan 
bahaya bila struktur bangunan tidak aman.

ruang praktis
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Apabila anda ingin merancang rumah “murah” konvensional 
(struktur beton bertulang), maka perhatikan lah bagaimana 
anda menggunakan beton dan tulangan baja untuk struktur 
rumah. Kedua hal ini memakan biaya amat besar pada suatu 
bangunan. Bentuk dan lay out yang “rumit” cenderung akan 
menaikkan biaya. Karena itu rencanakan struktur dengan baik 
apabila efisiensi biaya adalah pertimbangan utama anda.

Selama tidak ada alternatif lain yang lebih murah sebagai 
pengganti beton dan baja, maka sebuah rumah hanya bisa 
dikatakan “murah” bila dapat mengefisienkan penggunaan kedua 
material ini. Penggunaan material finishing bekas atau alternatif 
dapat menurunkan biaya total. Namun kontribusi finishing 
arsitektur (keramik, cat, genteng, dll) relatif kecil terhadap biaya 
total suatu rumah.

Penggunaan material bekas dan alternatif juga harus 
memperhitungkan durabiliti dan ketersediaannya. Buat apa 
memakai material yang “murah” di awalnya namun setiap 
tahun anda harus menggantinya? Perhatikan juga efek lain 
dari penggunaan material alternatif. Misalnya, apakah material 
tersebut mengeluarkan atau menghasilkan butiran halus yang 
tersebar ke udara hingga mengganggu pernafasan? Apakah 
material tersebut mengeluarkan aroma mengganggu atau 
beracun?

Prinsip ekonomis dapat diterapkan pada penggunaan material 
finishing tanpa mengorbankan keindahan dan kenyamanan 
rumah anda. Konsentrasikan sumber daya pada ruang-ruang 
yang anda ingin terlihat “bagus” atau “wah”, sementara sisanya 
dapat menggunakan finishing yang sederhana. Komponen lain 
yang persentasenya besar dalam pembiayaan rumah adalah 
bukaan. Pintu, daun jendela dan kusen-kusen serta kaca adalah 
benda-benda mahal yang harus dioptimalkan penggunaannya.

7. Arsitektur Hijau

Di tengah maraknya tren arsitektur “hijau” saat ini, tentu anda 
juga ingin rumah anda pun “hijau” (tanpa harus berwarna hijau 
atau seluruh bagian bangunan dikerubungi oleh semak). Jangan 
khawatir, apabila hal-hal mendasar di atas anda perhatikan, 
sesungguhnya rumah anda akan “hijau” dengan sendirinya.

Jadi, selamat merancang rumah anda sendiri. Atau kalau ternyata 
arsitektur lebih rumit dari yang anda duga, silahkan hubungi 
arsitek terdekat untuk membantu anda :)

***
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ruang fotografi

ruang 
fotografi
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fotografi merupakan sebuah bentuk 
komunikasi. Nikmati fotografi karya:
- Khairul Mahadi
- Fauzan Rahmat Purnomo
- Anastasia Widyaningsih 
- Adriyan Kusuma
dalam mempresentasikan, menceritakan 
dan atau memandang sebuah arsitektur

ruang 
fotografi
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Gubug sederhana di pantai pasir putih desa Sawarna, Bayah, Banten Selatan

ruang fotografi

Masjid agung semarang

karya: 
Khairul 
Mahadi
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jendela jakarta, pemandangan jakarta sekarang dipenuhi billboards

Pekan Raya Jakarta, dipenuhi karya arsitektur pop 
yang lebih mengutamakan daya tarik bentuk untuk menarik pengunjung
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ruang fotografi

Golden Section
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Sky is the limit

karya: 
Fauzan 
Rahmat 
Purnomo
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karya: 
Anastasia
Widyaningsih Architecture: different perspectives, different meanings

Wisma 46, Sudirman, Jakarta
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ruang fotografi

“Wajah Waktu”
Lokasi: The Cathay Building, Singapore. Fasade lama (1939) yang dipertahankan dan 
massa baru dengan fasade kaca (2006) tampil serasi.
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karya: 
Adriyan
Kusuma

“Dua Masa”
Lokasi: Singapore CBD. Anderson Bridge (1910) dan UOB Plaza 1 (1992) sebagai latar
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“Engga usah mbak, saya ngga perlu arsitek, mahal dan banyak teorinya”

Bukan satu atau dua kali saya mendengar pernyataan demikian sepanjang karir saya yang masih 
pemula dalam sebagai desainer di Indonesia. Sadar atau tidak, label ‘arsitek’ pada seorang sarjana 
teknik arsitektur membuat profesi ini kadang berjarak dari siapa yang seharusnya mendapat 
manfaat: masyarakat awam, masyarakat biasa yang rata-rata. Entah karena kesan canggih yang 
begitu lekat menempel pada profesi arsitek ataupun kesan keeksklusifannya sebagai benda 
tersier.

ruang berbagi

Arsitektur adalah produk dari buah pikir rasional dan intuisi artistik sang arsitek. Arsitektur 
memberi ruang –space, yang dapat dijadikan area aktivitas sehingga menjadi tempat –place. Salah 
satu pernyataan yang menggambarkan ‘kehidupan’ dalam sebuah karya arsitektur dilontarkan 
oleh Frank Lloyd Wright: “Architecture is that great living creative spirit which from generation to 
generation, from age to age, proceeds, persists, creates, according to the nature of man, and his 
circumstances as they change. That is really architecture.”1. 

Bagi seorang sarjana arsitektur, kepekaan desain merupakan kumpulan dari proses sosial. 
Arsitektur adalah benda budaya. Desain yang dibuat oleh seorang arsitek mengandung nilai-nilai 
yang ditransfer melalui proses berkebudayaan: difusi, akulturasi, dan asimilasi. Proses difusi dalam 
arsitektur terjadi ketika langgam, gaya atau ide mengenai bentuk tertentu di suatu belahan dunia 
menyebar ke seluruh dunia. Dalam hal ini di masa sekarang dapat dilakukan melalui internet. 
Akulturasi dalam arsitektur sebagai produk budaya terjadi ketika informasi dari luar yang diterima 
diserap dan dibenturkan dengan nilai budaya lokal, kemudian tanpa mengubah sifat masing-
masing budaya membentuk budaya campuran. Lebih rumit dari itu, asimilasi nilai budaya sehingga 
yang disampaikan menjadi bagian yang lebur menghilangkan sifat masing-masing lalu membentuk 
budaya yang sama sekali baru. Penanaman nilai budaya dalam masyarakat dapat dilakukan dengan 
medium arsitektur. Permasalahannya, apakah medium ini telah menyampaikan informasi mengenai 
nilai yang dikandungnya dengan baik? 

1  Bruce Brooks Pfeiffer - editor, Gerald Nordland - editor. Frank Lloyd Wright in the Realm of Ideas. 1988:7. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. (via 
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=58542333 diakses tanggal 5 Mei 2011)
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ARCHITECTURAL 
SHOW CASE: Communiculturation

Terputusnya informasi mengenai arsitektur 
pada masyarakat, termasuk mengenai nilai-
nilai ber’ruang’ yang baik adalah terputusnya 
komunikasi antara si pembawa pesan dan 
sasaran yang dituju. Pada masa menjadi 
mahasiswa jurusan arsitektur, seringkali 
mahasiswa merancang dengan kondisi lepas 
dari beberapa konteks di dunia nyata demi 
mengejar eksplorasi ide yang ekstravagansa. 
Mahasiswa adalah gudang ide, kreativitas yang 
muncul terkadang mengejutkan dan orisinal. 
Kesulitan yang dihadapi pada kehidupan nyata 
adalah menurunkan nilai-nilai yang dicapai 
–estetika, filosofi, kebenaran struktur, dan 
lain-lain, pada masyarakat awam yang tidak 
memiliki pengetahuan mengenai arsitektur. 
Hal ini bisa jadi merupakan cerminan bahwa 
perkuliahan seringkali mengajarkan bahasa 
yang berbeda dengan apa yang dimengerti 
oleh kebanyakan masyarakat. 

Architectural show case yang biasa digunakan 
sebagai ajang pameran karya akhir mahasiswa 
calon sarjana arsitektur merupakan momen 
yang baik untuk menjembatani keterpisahan 
antara dunia pendidikan dengan dunia yang 
sesungguhnya membutuhkan pelayanan dari 
para calon arsitek ini. Show case semacam ini 
juga bisa berarti ajang komunikasi antar jurusan 
arsitektur dari berbagai universitas untuk 
saling mengetahui perkembangan masing-
masing. Dengan demikian, masyarakat awam 
memiliki akses terhadap ide yang dibangun, 
untuk memberi masukan ataupun sekedar 
bertanya ‘mengapa begini-mengapa begitu’, 
memberikan gambaran pada mahasiswa 
tentang pandangan masyarakat terhadap 
arsitektur yang sejujurnya, juga menjadi ajang 
transfer ilmu bagi sesama mahasiswa.

oleh: Tiffa Nur Latifa S.T., M.T.

Tonica – suasana review karya peserta terbaik
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Komunikasi Mahasiswa Arsitektur dan Publik di Jepang

Beberapa karya dari mahasiswa dipajang di ruang publik yaitu di gedung ACROS Fukuoka, 
salah satu tempat perbelanjaan sekaligus public hall di Prefektur Fukuoka. Pada show case 
ini mahasiswa diminta untuk berada di dekat karya mereka sehingga pengunjung –yang 
kebanyakan adalah awam dapat bertanya mengenai konsep dan desain. Mahasiswa dilatih 
untuk menghadapi komentar awam yang jujur dan mungkin naif. Dalam hal penyelenggaraan, 
lokasi pameran yang dapat diakses oleh seluas-luasnya publik menjadi sebuah kekuatan. 

Maka dari itu komunikasi terbuka antara mahasiswa sebagai penampil dan masyarakat umum 
sebagai audiens menjadi momen pembudayaan arsitektur di area publik. Pada momen ini 
mahasiswa dilatih untuk mendewasakan intuisi desainnya, yaitu dengan mendengarkan apa 
yang terjadi di luar tembok kampus. Dengan pikiran yang terbuka akan suara dari masyarakat 

Tonica – panel peserta architectural gathering Tonica

Tonica – maket peserta

Kinki Daigaku Fukuoka – ACROS Fukuoka

ruang berbagi

Jepang adalah negara yang memiliki budaya 
menempatkan kepentingan komunitas pada 
tempat yang tinggi. Untuk menjaga keeratan 
hubungan komunitas, komunikasi dan pengambilan 
keputusan dilakukan dengan persetujuan atau atas 
sepengetahuan anggota masyarakat. Oleh karena 
itu banyak kegiatan dilakukan atas nama show case, 
sebagai sebuah ajang komunikasi. Termasuk juga bagi 
mahasiswa arsitektur. 

Salah satu contoh architectural show case yang pernah 
saya hadiri dilakukan oleh mahasiswa adalah proyek 
pameran tugas akhir oleh mahasiswa dari Universitas 
Kinki Fukuoka. 
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awam, mahasiswa juga berlatih untuk membaca realitas. 
Momen ini juga dapat menjadi salah satu cara pendewasaan 
intuisi publik tentang estetika dan arsitektur.

Architectural show case lain yang pernah dilakukan adalah oleh 
sekelompok anak muda yang berkumpul dalam komunitas 
arsitektur antar universitas yang bernama Tonica. Sekelompok 
anak muda di kota Kitakyushu menginisiasi acara gathering 
yang dimulai dengan kolaborasi antara fakultas arsitektur dari 
tiga universitas di Kitakyushu. 

Pada acara ini semua peserta diminta untuk 
menampilkan karya terbaiknya di sebuah 
ruang publik diminta untuk menjelaskan 
konsep dan desain pada pengunjung, dan 
yang lebih penting adalah hadirnya kritikus 
dan arsitek-arsitek terkenal yang datang 
untuk mereview karya, kemudian memilih 
karya terbaik untuk dibedah bersama 
dalam forum. Pada acara ini, review yang 
dilakukan menjadi pembelajaran bagi 
peserta dan pengunjung dengan cara yang 
lebih massal dan cepat. Komunikasi antar 
universitas terjadi sehingga menimbulkan 
daya saing untuk menjadi yang terbaik, 
tetapi bentuk gathering menjadikan acara 
ini sebagai sebuah kegiatan komunitas yang 
prinsipnya berjalan dengan kerjasama. 
Dengan gathering semacam ini, seluruh 
universitas di kota ini mengerti, bahwa 
kepentingan mengedukasi masyarakat 
tentang nilai-nilai ber’ruang’ yang baik 
adalah tujuan bersama. 

“Dengan gathering semacam 
ini, seluruh universitas di 
kota ini mengerti, bahwa 
kepentingan mengedukasi 
masyarakat tentang nilai-nilai 
ber’ruang’ yang baik adalah 
tujuan bersama.”

Kinki Daigaku Fukuoka – peserta pameran

Kinki Daigaku Fukuoka – maket karya peserta

Kinki Daigaku Fukuoka – ACROS Fukuoka
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Tonica – maket peserta

Eksibisi arsitektur berbasis workshop publik juga dilakukan dalam skala yang 
lebih besar di Fukuoka dalam event Fukuoka-Designing. Event ini dilakukan 
di beberapa mall dan pusat perbelanjaan di Fukuoka. Tahun ini, tidak 
kurang dari dua puluh penampil termasuk di antaranya UN-Habitat dan 
beberapa pematung dari Eropa mengadakan pelatihan bagi warga Fukuoka 
yang ingin mengenal desain lebih dekat. Diadakan oleh komunitas arsitek 
dan desainer produk di Fukuoka, didukung dengan semangat volunteer dari 
para mahasiswa, pada tahun 2010 acara ini berhasil mengundang 320.000 
orang untuk hadir. Ketua pelaksana acara besar ini --seorang mahasiswa 
magister tingkat pertama, Shin Suzuki, menyatakan bahwa pada awalnya 
acara ini merupakan acara tahunan untuk mendukung event budaya Hakata 
Dontaku –festival musim semi-- tetapi kemudian berkembang menjadi 
acara selebrasi bagi para arsitek dan desainer di Fukuoka dan ajang untuk 
menempatkan ‘desain dan arsitektur’ di tengah keramaian publik. 

Tonica – panel peserta

ruang berbagi
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Show case lain dilakukan melalui media televisi. Dengan 
memanfaatkan jaringan televisi internet, mahasiswa Fukuoka 
melakukan streaming siaran dengan topik-topik mengenai 
arsitektur. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang kapasitas 
internetnya masih jauh dibandingkan dengan Jepang cara ini 
sedikit sulit dilakukan, tapi bukan tidak mungkin. Hal yang 
sama sudah mulai dilakukan oleh sekelompok anak muda 
Bandung yang tergabung dalam Vidour.

Sejauh pengalaman saya selama di bersekolah di Bandung, 
saya jarang mendapati mahasiswa arsitektur berpameran 
di ruang publik. Kalaupun ada, misalnya pada event 
Helarfest, pameran karya arsitektur hanya sebatas pameran. 
Mahasiswa sendiri tidak ada di sana untuk menyampaikan 
idenya. Bagi orang awam, terkadang sulit untuk memahami 
arti dari presentasi dan maket yang sedang dipajang. 
Dengan kondisi yang demikian bagaimana kita bisa berharap 
masyarakat mengenal dan merasa dekat dengan ‘arsitektur’. 
Bagaimana kita bisa berharap masyarakat ikut berkontribusi 
dalam membentuk ruang yang baik di dalam kota maupun 
di lingkungan tempat tinggalnya, sementara nilai yang 
dianggap ‘baik secara arsitektur’ hanya menjadi barang 
pajang dan sebatas teori. Padahal mahasiswa merupakan 
medium pembawa nilai yang potensial, mengingat idealisme 
dan kesegaran ide masih lekat pada jiwa mereka. Mereka 
perlu berlatih menyampaikan ide pada masyarakat yang 
awam sedangkan terkadang lebih sulit bicara dengan bahasa 
sederhana ketimbang berbicara dengan gaya selangit. 
Masyarakat pun perlu terbiasa untuk melihat perkembangan 
arsitektur sebagai wadah kehidupan mereka.

Dengan demikian, adanya acara architectural show case yang 
dilakukan dengan skala yang lebih publik dan lebih interaktif, 
komunikasi antara arsitek dan masyarakat bukan sebatas 
pameran. Komunikasi bukan hanya karya terpajang dan bicara 
untuk dirinya sendiri sementara ia bicara dengan bahasa yang 
belum tentu dimengerti oleh orang awam, melainkan terjadi 
interaksi langsung antara arsitek dengan penikmat karya 
desain. Cara sederhana ini adalah sebuah komunikasi yang 
walaupun perlahan, secara langsung menyampaikan nilai-
nilai kepada masyarakat. Bagaimanapun, arsitektur bukan 
semata benda mati. Ada kehidupan yang diwadahinya. Ada 
budaya yang dibentuk melaluinya. Bisa jadi tidak penting apa 
bentuknya, yang lebih penting adalah bagaimana sebuah 
desain dapat memberi manfaat dan perubahan yang baik 
bagi masyarakat.  

***

Tonica – Maki Onishi, 
salah satu arsitek muda 
Jepang yang sedang 
naik daun
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ruang penutup

Giri Narasoma Suhardi
Alumni arsitektur ITB angkatan 
2002 yang kini berdomisili 
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biro konsultan arsitektur di 
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disesuaikan dengan kondisi lahan seperti rumah terapung dan 
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Dony Pasaribu joined PDW, where he had tremendous opportunities to lead 
the design of various projects in Jakarta, including several high end residential 
projects. 

After a few years in Jakarta he joined 
Design Development Group,an 
international architecture firm in 
Baltimore, USA. Since then he enjoyed 
broader international experiences. 
In mid 2007 Dony joined Gensler of 
Baltimore office, where he worked 
on design of government related and 
commercial office buildings as well 
as various other typologies. Dony is 
accredited as LEED AP (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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Parahyangan tahun 2007. Pada 2005 sebagai intern di 
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2007, bekerja sebagai architectural designer di SCDA 
Singapura. Pada tahun 2010 bekerja sebagai Senior 
Architectural Designer di studiogoto, Singapura. Pada 
tahun yang sama dia membentuk biro arsitekturnya, 
designstudio.

Karyanya sempat dipamerkan di event eksebisi Fringe 
Bandung, Imagening Bandung bersama komunitas 
Archos. Beberapa penghargaan yang diraihnya: 300 
proyek terpilih dari 4000 entry di Evolo magazine; 
juara kedua Pondok Tjandra Indah Gate competition di 
Surabaya; dan banyak lagi.

Saat ini dia sedang melanjutkan pendidikan S2-nya di 
Master of Architecture di DIA, Dessau, Jerman.
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Setelah lulus dari arsitektur ITB, 
kemudian bekerja selama hampir 
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#01 | 2010. ruang
Edisi perdana diawali dengan sebuah ruang utama yang mengajak pembaca sejenak 
me-refresh pemahaman mengenai definisi ruang, yang kemudian diisi oleh ruang-
ruang  yang lebih pribadi, memberikan perspektif mengenai sebuah ruang

ruang merupakan sebuah wadah menyuarakan hati dan pikiran 
insan kreatif yang memiliki ketertarikan pada arsitektur, kota serta 
permasalahan sosial disekitarnya. ruang hadir untuk memasyarakatkan 
arsitektur melalui majalah elektronik arsitektur. 

Ingin berkontribusi? Kunjungi http://www.membacaruang.com

#02 | 2010. arsitektur hijau
Sebenarnya, apa itu arsitektur hijau? Seberapa besar kita telah tenggelam dalam 
dunia arsitektur hijau? dan apa yang bisa dilakukan oleh arsitektur hijau untuk 
mengurangi beban lingkungan yang dialami bumi ini. ruang mencoba mengangkat 
tema arsitektur hijau, sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berkelanjutan.

#06 | 2011. ruang publik
Ruang publik, setelah keluarga, akan membentuk seseorang; individu akan 
berinteraksi, berkomunikasi dan berkonfrontasi dengan nilai-nilai individu lain 
atau bahkan masyarakat; nilai-nilai tersebut dibawa kembali ke keluarga, dan 
membentuk individu berikutnya. Apa kehadiran fasilitas ‘publik’ di kota sudah 
menghilang?

#03 | 2010. jakarta
Jakarta merupakan sebuah kota metropolitan yang memiliki daya tarik luar biasa.  
Layaknya sebuah ibukota, Jakarta memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. 
ruang mencoba untuk berbagi kisah mengenai Jakarta dari berbagai perspektif. 
Keberagaman itu membentuk sebuah kumpulan ide-ide yang kadang kritis, 
nformatif, menggelitik dan juga kadang romantis.

#04 | 2010. karya arsitek indonesia di luar negeri
Tak sedikit arsitek Indonesia yang telah berkarya dan berhasil menghasilkan 
karya arsitektur di luar negeri. Arsitek Indonesia ikut berkontribusi dalam 
proses pembangunan arsitektur, baik secara mikro maupun makro di banyak 
negara di belahan dunia ini.ruang menyajikan beberapa manifesto, karya, 
discovery, kontribusi, dan eksploitasi arsitek-arsitek Indonesia di luar negeri

#07 | 2011. metropolis asia
Perencanaan kota menghasilkan gaya hidupnya masingmasing. Berbagai 
kota metropolis Asia, seperti Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Shanghai, 
Beijing, Mumbai, New Delhi, Seoul, Tokyo; memiliki pendekatan tata kelola 
yang berbeda-beda.
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