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MEMBANGUN KARAKTER KOTA
DENGAN BAHASA IBU ARSITEKTUR NUSANTARA')

Dr. Titis Srimuda Pilanu, ST, M.Trop-4rch2) !

Abstrak

Mitos globalisasi yang lahir dari diskursus yang dibangun oleh masyarakat
pendukungnya menjadi alasan untuk menentukan standart kemuliaan kualitas hidup
dan peradaban manusia dalam melakukan pembangunan yang lazim dijadikan
indikator keberlangsungan modernisasi suatu wilayah kota. Oleh karena itu, tulisan ini
ditujukan untuk memahami pentingnya penggunaan bahasa ibu arsitektur dalam
membangun karakter kota yang melipfri tiga hal. Pertama, adanya tekanan modemitas
global kehidupan budaya modern atas arsitektur Nusantara yang senantiasa menjaga
keseimbangan, kesejajaran, bahkan keterpaduan sehingga tercipta ketenteraman batin,
kesejalrteraan, dan kemakmuran dalam hidup dan kehidupan. Keduq wacana kearifan
lokal yang menjadi dasar pengembangan arsitektur Nusantara untuk menjadi bahasa

ibu dalam berarsitekfur. Ketiga, arsitektur Nusantara sepatutnya diarahkan kepada
upaya meftbangun ruang kesadaran baru masyarakat Nusantara untuk membangun
wacana banr sebagai "arsitektur masa depan" dalam pembangunan karakter kota yang

sejajarptau bahkan berani bersaing dengan arsitektur Baral.

Kata kunci : karakter kota. kearifan lokal. arsitektur Nusantara

I. PENDAHULUAN
Pembangunan lazim dijadikan indikator keberlangsungan modemisasi suatu wilayah

kota. Dalam hal ini, modernisme sebagai 'struktur perasaan' melibatkan harapan, perubahan,

ambiguitas, resiko, dan revisi kronis atas pengetahuan. Ini semua diperkuat oleh proses sosial

dan budaya diferensiasi, komodifikasi, individualisasi, rasionalisasi, urbanisasi, dan

birokratisasi (Barker, 2000:140). Sejalan dengan ini, negara (pemerintah) memasuki periode
yang menggulirkan modemisasi dalam kerangka pembangunan. Oleh karena itu, tidak dapat

dihindari modernitas telah merebut konsensus masyarakat untuk menyesuaikan pola pikir dan

tindakannya dengan kondisi kekinian.

Dalam logika Giddens (2001:xiv), kaum modernis berpandangan bahwa dengan

semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, dunia seharusnya menjadi lebih stabil dan

tertib. Ini berarti kaum modernis berkeyakinan bahwa segala permasalahan kehidupan di

dunia dapat teratasi dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Menurut mereka, semakin manusia

mampu memahami dunia dan dirinya sendiri secara rasional, semakin dapat manusia

membentuk sejarah untuk tujuan hidupnya. Bahkan menurut Lubis (2006:51), modernisasi
yang menekankan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi instrumen

dalam proses humanisasi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini dapat menjadi

alat untuk rneningkatkan harkat dan martabat manusia. Malahan bagi kaum modernis

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap mampu rnengendalikan dunia sehingga

ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung menjajah dan mengatasi kesadaran manusia. Oleh

karena itu, menurut Giddens (2001:xvi), apabila perkembangan ilrnu pengetahuan dan

')Disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Karakter Kota Berbasis Lokalitas" yang diselenggarakan

^. oleh Jurusan Arsitektur UNS, tanggal 15 Februari 2014
') Staff Pengajar Prodi Arsitektur, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknrk Universitas Sebeias Maret Surakarla

ti tisJ)ita n a @ya hoo com
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teknologi ini tidak dibarengi dengan respons dan strategi yang tepat maka tidak jarang
lceduanya justru mempunyai dampak yang sebaliknya.

Mitos globalisasi yang lahir dari diskursus yang dibangun oleh masyarakat
pendukungnya menjadi alasan untuk menentukan standart kemuliaan kualitas hidup dan
peradaban manusia. Apalagi ketika seluruh proses sosial dan budaya yang menjadi mesin
penggerak modernisasi dirasakan fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat kota untuk mewujudkan cita-cita kemajuan yang diidam-idamkan. Artinya,
modenitas bukan saja menawarkan pesona kualitas kehidupan yang lebih baik, melainkan
juga menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat kota dalam kerangka persaingan
ekonomi dan politik yang didialogkan dengan bidang-bidang kehidupan lainny4 termasuk
dalam berarsitektur. Lokalitas dan moralitas yang menjadi unsur pembentuk karakter suatu
wilayah menjadi terabaikan dan digantikan oleh standart-standart nilai universal yang
mendunia. Ruang tidak lagi menjadi ikatan ingatan kolektif penghuninya, bahkan manusia
menjadi teralinasi dalam ruang hidup materialnya

Dalam kondisi yang memprihatinkan ini, arsitektur Nusantara begitu lazim
diposisikan menjadi arsitektur tradisional, karena itu harus berhadapan dengan arsitektur
modem, sebagaimana positivisme mengafirmasi kebenaran sebagai 'paradoksal'. Kebenaran
model ini pada kenyataan telah merebut kesadaran bahwa arsitektur Nusantara sebagai seni
tradisional kuno karena eksistensinya begitu terikat pada masa.lalu. Sebaliknya, arsitektur
modern karena sifat kebaruannya sehingga selalu sejalan dengan selera manusia yang selalu
menghedaki yang serba baru termasuk dalam bidang seni rancang bangun. Apalagi selera itu
memang sejalan dengan kodrat manusia yang selalu bergerak maju ke masa depan. Dengan
demikian, arsitektur modem berhasil membangun kesadaran baru dan mendominasi
kesadaran kearsitekturan Nusantara yang tradisional. Akibatnya, hampir seluruh aktivitas
kearsitekturan Nusantara berorientasi ke dunia Barat, tempat budaya modern berasal.

Keberterimaan diri disebut sebagai arsitektur tradisional ini menjadikan masyarakat
pemiliknya menjadi masyarakat tradisional yang terkesan statis dan sulit menerima
perubahan, bahkan sering dipandang sebagai masyarakat terbelakang. Akibatnya,karya-karya
adiluhung arsitektur Nusantara cenderung dimaknai sebagai objek kajian masa lalu yang

menyimpan romantisme kearifan lokal. Kegagalan dalam membangun karakter kota-kota di
Nusantara dengan berbasis pada lokalitas dan mengembangkan wacana jati diri ini
mengantarkan makna adiluhung arsitektur Nusantara hanya pada kebanggaan masa lalu yang

lambat laun akan membawanl,a pada kematian metafisika arsitektur Nusantara. Oleh
karenanya, pembahasan dalam makalah ini diarahkan pada dua hal, yaitu (l) diskursus

arsitektur Nusantara dalam membangun ruang kesadaran manusia; (2) berarsitektur dengan

bahasa ibu arsitektur Nusantara; dan (3) rnembangun karakter kota dengan arsitektur

Nusantara.

II. DISKURSUS ARSITEKTUR NUSANTARA DALAM MEMBANGUN RUANG
KESADARAN MANUSIA

Diskursus dalam ilmu dan praktck sosial rnerupakan jaringan praktek pengetahuan

dan kekuasaan. White (Foucault, 2007:xiv) nrengatakan bdrwa apa yang dilakukan atau

dibahas dalarn diskursus, seperti lanu [cr-lacii clengan yang lain adalah selalu keherrdak dan

kekuasaan. Foucault (2001:143-144) rrcricsrtsliAn hahrva ketika sebrrah wacana dilahirkan,

ll
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maka diskursus sebenarnya sudah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan

kembali menurut kemauan pembuatnya karena wacana tersebut dikonstruksikan berdasarkan

tata-aturan {episteme) tertentu. Oleh karena itu, kebenaran memiliki mata rantai dengan

sistem kekuasaan, dimana bahasa sebagai diskursus, bukan semata-mata mempersoalkan

ucapan dan/atau tulisan, tetapi semua pemyataan kultural karena keseluruhan pernyataan

tersebut adalah teks yang mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan

tertentu. Sebagaimana bahasa arsitektural yang bukan hanya mempersoalkan garis dan

bidang, bahkan bukan hanya mempersoalkan kaidah trinitas Marcus Vitruvius Pollio yang

merupakan sintesa antara kekuatan (durability atau firmitas), kegunaan (convinience atau

utilitas), dan keindahan (beauty atau venustas), melainkan lebih pada ekspresi kehendak dan

kekuasaan yang berada di dalam ruang k8sa&iran manusia.

Dalam ruang kesadaran manusia, kehendak dan kekuasaan ini adalah refleksi dari

hasrat manusia. Manusia dengan hasratnya telah mengembangkan arsitektur menjadi ilmu

rancang bangun tidak hanya dibatasi oleh ruang dan gatra (sesuatu yang tampak terwujud)

atau garis dan bidang. Akap tetapi, arsitektur telah berkembang menjelajahi ruang kesadaran

manusia jauh ke relung-relung keindahan yang kemudian, diposisikan menjadi nilai ideal.

Nilai keindahan inilah bahasa manusia yang disampaikan dengan media arsitektur (Pitana,

20ll). Malahan Merleau-Ponty mengatakan bahwa berarsitektur adalah berbahasa manusia

dengan citra unsur-unsurnya, baik dengan bahan material maupun bentuk dan komposisinya.

Begitulah bahasa arsitektur selalu menghadirkan nilai keindahan dengan penuh kejujuran dan

kewajaran, sebagaimana diungkapkan oleh Thomas Aquinas, 'pulchrum splendor est

veritatis', 'keindahan adalah pancaran kebenaran' (Mangunwijaya,1992:9-10).

Dewasa ini kaum modernis telah mampu mengumandangkan modernisasi untuk

mengubah kesadaran dunia dalam berarsitektur, segala nilai keindahan, institusi, kondisi

internal, serta tradisi yang dianggap menghambat pembangunan menttju dunia modern

dan/atau yang menyertainya harus direkonstruksi atau dirombak menjadi sesuatu yang

modern. Praktik-praktik berarsitektur semacam ini tampak begitu jelas dan terasa di dalam

masyarakat, khususnya dalam pembangunan kota, dimana batas-batas sosial budaya

masyarakat semakin luas dan kabur, perubahan karakter kornunitas semakin mencolok,

ikatan-ikatan tradisional semakin melemah karena otonomi individu-individu semakin kuat-

Selain itu, nilai-nilai tradisional yang merupakan acuan kebudayaan generik harus

didekonstruksikan dan tawar-menawar terhadap nilai-nilai yang berlaku rnenjadikan setiap

individu dalam suatu masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan sikap

hidupnya.
Dalam arsitektur, "ruang" lazirn diidentikkan dengan 'lvadah tempat berlangsungnya

suatu kegiatan'. Artinya, manusia dalam berkegiatan (beraktivitas) tidak akan pernah lepas

dari keberadaan ruang sebagai wadah kegiatannya. Persoalannya, seberapa jauh manusia

menyadari eksistensi dan memaknai ruang tersebut dalarn kehidupannya agar segala tindakan

atau keputusannya adalah dianggap tepat? Oleh karena itu, tnanttsia harus tetap menjalin

keselarasan dengan ruangnya untuk selalu mendekatkan kebenaran. l-lal ini menunjukkan

bahwa kesadaran terhadap ruang menjadi suatu yang sangat penting bagi manusia. Sebagai

contoh, manusia Jawa yang menjadi bagian dari trasyarakat Nr-rsantara rneyakini bahwa

antara "wadah" dengan "isi" diperlukan adany'a keseirrbangan. kesejajaran, bahkan

t2
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keterpaduan sehingga tercipta ketenteraman batin, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam
hidup dan kehidupan.

" III. BERARSITEKTUR DENGAN BAHASA IBU ARSITEKTUR NUSANTARA
Sebagai makhluk berkesadaran, manusia tahu bahwa ia mengetahui sesuatu tentang

s€suatu. Ini dibuktikan dengan kemampuan berpikir dan berkomunikasi yang dimiliki.
Berpikir adalah berkata-kata dalam hati sendiri dan berkomunikasi adalah berkata-kata
antarsubjek. Mengingat kedua kegiatan ini merupakan tindak tutur dengan menekankan pada
penggunaan kata-kata sehingga kegiatan semacam ini tidak dimungkinkan tanpa bahasa.
Begitulah dengan bahasa, manusia bisa saling memahami dan mewujudkan pengertian d!
antara sesamanya. Kesalingpengertian dan pemahaman inilah yang dimaksud dengan
kesadaran dan di dalamnya bdfrasa menjadi alat dan wujud kesadaran itu sendiri. Ketika
bahasa diterima menjadi wujud kesadaran kolektif masyarakat manusia, maka manusia sudah
menciptakan wacana di dalam dunianya sendiri (Ricoeur, 2002:17).

Pengandaian arsitektur sebagai bahasa sama halnya menjadikan arsitektur sebagai teks
budaya yang harus dibaca untuk dapat diungkap makna yang dikandungnya. Oleh karenany4
persoalan arsitektur bukan hanya berhenti pada persoalan geometris, penciptaan ruang, dan
menghuninya, melainkan lebih pada wacana atau diskursus yang hendak disampaikan dalam
dimensi "kekinian" yang disebut dengan "kemenjadian" (becoming); bukan hanya ada
(biing),namun juga mengada (beings).

Sebagai realitas ciptaan, arsitektur Nusantara merupakan karya masterpiece,
adiluhung, dan sophisticated jika dipandang dari aspek filosofis, kaidah-kaidah
keseimbangan antara fungsi dan konstruksi, klimatologi, kepadatan pengguna dan area,
komposisi bahan, proporsi, tampilan, garis tegas ornamen, sampai makna warna. Hal ini
menunjukkan bahwa arsitektur Nusantara menjadi produk kebudayaan yang sarat kearifan
lokal, bersifat objektif; dan karenanya teramati. Ini juga sebabnya arsitektur Nusantara
memiliki kemampuan berkomunikasi melalui tanda grafis (srgr) yang melekat padanya.
Dalam artian bahwa tanda-tanda grafis (slgn) arsitektural yang membangun arsitektur
Nusantara adalah makna denotatif dan konotatif menurut sandi-sandi (codes). Apabila nilai
simbolisme arsitektur Nusantara terletak pada caranya menyampaikan makna dari wujud
suatu bangtrnan yang mengandung bobot ekspresi (signtfer) dan bobot makna (signified),
maka bobot ekspresi yang dimaksudkan tercermin pada perwujudan arsitekturnya. Bobot
ekspresi ini rneliputi ruang dan permukaannya (facade), sedangkan bobot rnakna yang
dimaksud adalah tnedia yang berisi muatan atau pesan yang hendak disampaikan.

Menurut Spradley (1972:4) sistem kategori dari setiap kebudayaan didasarkan pada

simbol-simbol tertentu. Dengan demikian, pengertian kebudayaan sebagai sistem
pengetahuan adalah kenyataan bahwa kebudayaan hanya berhubungan dengan hal yang
subjektif,, sedangkan tindakan sosial serta benda material yang objektif merLrpakan hasil
seperangkat per-rgetahuan atau kebudayaan. Di sini terdapat pernisahan tegas antara
kebudayaan dan hasil kebudayaan. Jadi, apabila arsitektur Nusantara adalah realitas ciptaan,
maka arsitektur Nusantara adalah hasil kebudayaan Nusantara yang bersifat objektif teramati.
Seltrentara itr.r, kebudal'aan Nusantara merupakan kategori-kategori yang digu.nakan untuk
menyoftir dan rnengklasifikasikan peugtilzunan tentang aristektur Nusantara I'ang bersifat
subjektit-. Oleh karcnanva. kel'lrdayaan NLrsrutara adalalr -ja-uat nraknl dan nilai rnanusia
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Nusantara yang dikomunikasikan melalui simbol. Simbol yang dimaksud dalam hal ini

adalah kearifan lokal yang diekspresikan melalui arsitektur, sedangkan kebudayaan

Nusantara adalah sistem simbol itu sendiri.

Dalam arsitektur Nusantar4 simbol kearifan lokal yang melekat adalah sesuatu yang

memiliki nilai fungsional dan bersifat hidup. Mengingat pada dasarnya simbol arsitektur

Nusantara mengandaikan bahwa perwujudan yang terpilih adalah formulasi yang paling

baik tentang sesuatu yang relatif tidak populer atau tidak dikenali sebelumnya sebagai

simbol, tetapi hal itu diketahui sebagai hal yang ada atau diharapkan,ada. Selama kearifan

lokal dalam simbol arsitektur Nusantara tetap hidup, berarti simbol tersebut adalah

ekspresi tentang suatu hal yang tidak dapat ditandai dengan tanda yang lebih tepat. Dalam

konteks ini kearifan lokal lazim dimaknai sebagai bangun pengetahuan yang bersumber dari

nilai-nilai dan potensi lokal yang diwacanakan secara lisan dari generasi ke generasi yang

akhimya disebut kebudayaan tradisional. Namun demikian, harus diakui bahwa kebenaran

tidak selalu terdapat pada yang baru (modern), tetapi juga pada yang tradisional, bahkan

kebenaran tersebar pada sepanjang pengalaman manusia, terfragmentasi sesuai dengan ruallg

dan waktu realitas berada, dan bukan hanya ditentukan berdasarkan akal dan rasional.

Sebagaimana perwujudan arsitektur Nusantara yang secara semiotik dikatakan sebagai sarana

komunikasi visual. Ini berarti bahwa arsitektur Nusantara memiliki bahasa tersendiri dalam

membangun komunikasi yang baik dengan subjek-subjek pemakna di luar dirinya.

Penganilaian perwujudan arsitektur Nusantara sebagai bahasa (sarana komunikasi

visual) dalam membangun kesadaran kolektif masyarakatnya memerlukan bahasa yang

dikuasai dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri yanglazim disebut "bahasa ibu". Apabila

kearifan lokal menjadi dasar pengembangan arsitektur Nusantara, maka kearifan lokal dapat

dianggap sebagai bahasa ibu arsitektur Nusantara.

IV. MEMBANGUN KARAKTER KOTA DENGAN ARSITEKTI.]R NUSANTARA
Arsitektur Nusantara dengan lokalitasnya begitu lazim diposisikan menjadi arsitektur

tradisional, karena itu harus berhadapan dengan arsitektur modem, sebagaimana positivisme

mengafirmasi kebenaran sebagai 'paradoksal'. Kebenaran meta narasi ini pada kenyataan

telah merebut kesadaran bahwa arsitektur Nusantara sebagai produk budaya kuno karena

eksistensinya begitu terikat pada masa lalu. Sebaliknya, arsitektur modem karena sifat

kebaruannya sehingga selalu sejalan dengan selera manusia yang selalu menghendaki yang

serba baru termasuk dalam bidang seni rancang bangun. Apalagi selera itu memang sejalan

dengan kodrat manusia yang selalu bergerak rnaju ke masa depan. Dengan demikian,

arsitektur modem berhasil membangun kesadaran baru dan mendominasi kesadaran

kearsitekturan Nusantara yang tradisional. Akibatnya, hampir seluruh aktivitas kearsitekturan

dalam pembangunan kota di lndonesia berorientasi ke dunia Barat, tempat budaya tnodern

berasal. Apabila dominasi kesadaran arsitektur modem ini dibiarkan berkembang semakin

dalam di benak masyarakat Nusantara, maka arsitektur Nusantara akan mengalami kesulitan

mengelola kelangsungan hidupnya.

Tidak dapat dipungkuri bahrva arsitektur Nusantara dengan kearifan lokalnya adalah

realitas ciptaan yang lazimnya dianggap sebaqai produk kebudayaan masa lalu. Kecan'lgihan

visi budaya kearsitekturan Nusantara telalr menjadikarrnya sebagai pr-rncak pervvujudan

arsitektur tradisional yang nrenrbangl.;.rkln. Akan tetapi, kebanggaan tcrlrzrdap kary'a
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arsitektur tradisional seperti ini terkadang menjadi sumber malapetaka arsitektur tradisional
itu sendiri. Dengan kebanggaan itu, bisa saja tanpa disadari kemudian, maiyarakat Nusantara
membangun sebuah konstruksi mental yang menerima pengetahuan arsitektur tradisional ini
sebagai kebenaran. Yang dapat dilakukan terhadap sosok kebenaran, tentu sepefti menangani
sebuah pusaka, yakni merawat dan menghindarkan pusaka itu dari perubahan. Keajegan
selalu diupayakan dan diperjuangkan, bahkan sampai pada pemaknaan simbol yang melekat.
Kondisi ini pada akhirnya menjadikan arsitektur Nusantara tidak dipandang sebagai simbol
yang hidup karena keberadaannya telah dilingkupi dan dimatikan oleh mitos-mitos yang

diajegkan.

Oleh karenany4 muncul sikap yang salah bila memandang kebudayaan sebagai
sistem pengetahuan kemudian, rrrenempatkan arsitektur Nusantara dengan kearifan lokalnya
hanya ke dalam wilayah arsitektur tradisional yang dibekukan dalam mitos, tanpa boleh
dimaknai sebagai ilmu yang bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.Ini sejalan

dengan usulan Prijotomo (2008:l) yang mengusulkan untuk menyebut arsitektur tradisional
di Nusantara sebagai "arsitektur Nusantara". Hal ini lebih dimaksudkan sebagai tandingan
terhadap munculnya istilah "arsitektur Barat" yang dianggap lebih modern. Dengan kata lain,
arsitektur tradisional di Nusantara adalah arsitektur liyan (the other) bagi arsitektur Barat.
Menurut Pangarsa (2008:3) dalam kaitannya dengan dunia pendidikan arsitektur dan

perkembangan dunia arsitektur yang mengedepankan kearifan lokal, arsitektur Nusantara
adalah arsitektur masa depan. Artinya, sudah saatnya arsitektur Nusantara dilepaskan dari
bungkus dan label "arsitektur tradisional" untuk membangun wacana baru sebagai "arsitektur
masa depan yang mampu membangun karakter kota-kota di Indonesia" yang memiliki bahasa

ibu berupa kearifan lokal dan yang sejajar atau bahkan berani bersaing dengan arsitektur
Barat.

V. I(ESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik tiga simpulan sebagai berikut.

l) Dalam tekanan modemitas global kehidupan budaya modern, arsitektur Nusantara

dengan kearifan lokalnya harus segera merekonstruksi wacana yang dimainkan
dengan mengembangkan pengetahuan atas kuasa yang dibangunnya sebagai

arsitektur masa depan yang sarat moralitas untuk tetap menjaga keseimbangan,

kesejajaran, bahkan keterpaduan sehingga tercipta ketenteraman batin,

kesejahteraan, dan kemakmuran dalam hidup dan kehidupan.

2) Dasar pengembangan arsitektur Nusantara adalah kearifan lokal yang

perwujudannya dapat dianalogikan sebagai bahasa arsitektur (sarana komunikasi
visual) yang dikuasai dan dipahami oleh masyarakat pendukungnya yang

selanjutnya dapat dianggap sebagai "bahasa ibu" arsitektur Nusantara.

3) Diskursus kearifan lokal sebagai bahasa ibu arsitektur Nusantara sepatutnya

diarahkan kepada upaya rnernbangurl ruang kesadaran baru masyarakat Nusantara

untuk dapat nrelepaskan arsitektur Nusantar-a dari bungkus dan label "arsitektur

tradisional" untuk membangun wacana baru sebagai "arsitektur trasa depan" yang

sejajar atau bahkan berani bersaing dengan arsitektur Barat.

I)
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