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KATA SAMBUTAN

'Sebuah keberkahan bagijurusan'Arsitektur FTUB pada tahun ini menyelenggarakan seminar
nasional 12.L2.L2 Semesta Arsitektur Nusantara l. Pada tahun-tahun sebelumnya Jurusan
Arsitektur juga t€lah beberapa kali menyelenggarakan seminar nasional baik Seminar
Nasional Pendidikan Arsitektur maupun seminar nasional yang mengundang arsitek
nasional oleh HIMA. Terkait dengan semangat Semesta Arsitektur Nusantara I yang
harapannya rnenjadi seminar rutin tidak dapat lepas dengan kepercayaan yang diperoleh
Jurusan Arsitekur FTUB sebagai' penyelenggara Seminar Internasional SENVAR L2 yaag
mengusung tema Kearifan Nusantara serta implementtsi 'dari Visi Jurusan yang mana
terdapat dua kata kunci yaitu Arsitektur Nusantara dan Keberlanjutan. Ketika berbicara
tentang pemilihan tanggal 72 LZ 72 juga erat kaitannya dengan seminar nasional tentang
arsiteKur nusantara mulai 10 10 10 (di Untar) dan 11 11 11 ldi ITS).

Tema seminar Nasional siru t "a.l"t ruang bersama 'Nusantara', untuk kehidupan yang
lebih baik. Hal ini dilandasi oleh latar belakang bahwa ruang bersama (communal space)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah komunitas lingkungan binaan yang
keberadaannya seharusnya dihargai dan dimiliki masyarakat penggunanya. Ruang bersama
merupakan bentuk dinamika kehidupan yang dapat dikaji dalam beberapa sudut pandang
baik kesejarahan, desain, kenyamanan dan sebagainya. Kearifan tempat ruang bersama jika
ditelusuri mendalam, tentu memuat nilai-nilai universal. Fokus utama dalam seminar ini
adalah menggali kesetempatan (placement) dan kesemestabn (ilniversal) Nusantara sebagai
nilai-nilai dasar berarsitektur di masa lampau, kini dan yang akan datang dengan
menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menanggulangi masalah
degradasi ruang bersama. Seminar ini diikuti oleh kurang lebih 35 pemakalah dari 50 abtrak
yang masuk, meskipun tidak terlalu banyak namun melihat judul makalah yang diterima
menunjukkan fokus yang spesifik tentang kajian ruang bersama Nusantara dari beragam
kesetempatan Nusantara. Tercatat disini beberapa pemakalah dari Sumatera, Bali, Sulawesi
dan Jawa

Berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa (Pancasitat maka keberlanjutan Seminar Nasional ini
akan menggali paradigma-paradigma baru yang berfokus pada kesetempatan ,,Nusantara,,

sebagai dasar filosofis dan dijabarkan dalant tematik serial Seminarsemesta Arsatektur
Nusantara yaitu kearifan, kemahusiaan, kebersamaan, kerakyatan dan kemakmuran untuk
kebermanfaatan kesemestaan "Nusantara".

Akhir kata, ucapan terima kasih dengan tulus kami sampaikan kepada seluruh panitia baik
sc dan oc, reviewer, moderator juga kepada Nippon paint sebagai sponsor utama serta
para penyandang dana (Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Teknik).

AGUNG MURTT NUGROGO, ST.,MT.,Ph.D
Ketua Jurusan Arsitektur FTUB
Panitia Pengarah (5C) Semnas 1,2L2t2
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PENDAHUTUAN

Pada dekade terakhir ini, banyak negara terutama didaerah tropis berkembang

sr€at pesat. Namun, beberapa kota diAsia Tenggara sepertiJakarta, Kuala

Lumpur, Eangkok, Singapura dan Manila menjadikota megapolitan dengan ciri

bangunan yang padat dan tinggi yang secara umum tidak akrab lingkungan.

Bangunan tumbuh tidak terkendali dengan mengadopsi konsep desain

berteknologitinggi tanpa memperhatikan konteks iklim, material lokal dan ruang

luarnya. Di lain pihak munculnya ruang sisa Uost spocel menjadi bagian tak
terpisahkan seiringperkembangan bangunan serta fenomena habisnya ruang hiiau

kota. Ruang bersarira (communol spoce) merupakan bagian tidak terpisahkan dari

komunitas kota berkelanjutan dan kadang terbentuk dari ruang sisa kota. Sudah

saatnya kebera d aa nnya diha rgai dan dimiliki masyarakat pengguna nya'

Ruang bersama mempunyai dinamika yang di satu sisi menjadi ranah publik dan di

bagian lain menjadi ranah privat. la menjadi ruang publik bagi komunitas yang

membinanya namun menjadi ruang privat bagi orang di luar komunitasnya untuk

memanfaatkannya. Ruang bersama dapat dikajidalam beberapa sudut pandang

baik kesejarahan, desain, kenyamanan dan sebagainya. Lokalitas ruang bersama

jika ditelusuri mendalarn, tentu memuat nilai-nilai universal. Bahkan setiap elemen

ruang bersama memuat lokalitas yang unik dan nilai-nilai

universalitas/kesemestaan yang terjalin dalam satu kesatuan. Oleh karena itu,
pembelajaran bersama dan berbagi hasil belajarbisa dikatakan sebuah keharusan

untuk perbaikan lingkungan di masa depan

Semesta Arsitektur Nusantara I bertuiuan mengajak para peneliti, profesional,

akademisi, pemerintdh, LSM; pengembang dan pihak lain mengembangkan

kebeflaniutan ruang bersama di daerah tropis, khususnya di kepulauan Asia

Tenggara atau Nusantara. S€minar inijuga mendorong peserta untuk

berpartisipasi dalam penangguiangan masalah-masalah lingkungan dengan cara

berbagi dan bertukar pengetahuan dan keahlian menSenai ruang bersama

Nusantara ditinjau dari berbagai macam aspek seperti yang tertuang dalam sub-

sub tema seminar. Fokus utama dalam seminar ini adalah menggali kesetempatan

(locality) dan kesemestaan (universality) Nusantara, mensinergikan potensi-

potensi yang tersedia, sosial, budaya dan lingkungan dalam lingkungan binaan

manusia di daerah tropis secara berseri/tematik. Tempat-tempat lokal ataupun

spesifik, pengembangan keberlanjutan kesemestaan diseimbangkan dan diarahkan

untuk kemakmuran masYarakat.

seminar Nasional ini akan menggali paradigma-paradigma baru yang berfokus

pada keseternpatan "Nusantara" sebagai dasar filosofis dan dijabarkan dalam

tematik serial Seminar Semesta Arsitektur Nusantara yaitu kearifan, kemanusiaan,

kebersamaan, kerakyatan dan kemakmuran. Hal ini mewakili keberlanjutan nilai-

nilai dasar berarsitektur di masa lampau, kini dan yang akan datang. Pada Seminar

Nasional Semesta Arsitektur Nusantara I ini, kajian "kebersamaan Nusantara" yang

tidak hanya kembali ke masa lampau, namun pula akan mempersiapkan masa

depan yanglebih baik khususnya bagi ruang bersama kota dan permukiman. Kajian

ruang bersama Nusantara demi kebaikan manusia dan juga alam dengan

mengintegrasikan sistem pengetahuan dengan sistem keyakinan. seminar nasional

ini diharapkan dapat memformulasikan ulang ilmu pengetahuan "kebersamaan
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DAFTAR ISI
Pembicoro Utomo

Membongkar Ketotolan dan Kematasan dalam menuiu Arsitektur Indonesia

- Prof. Dr.lr. Josef Prijotomo, MArch (Juruson Arsitektur ITS)-

fenomena Koridor Jalan sebagai Ruang PuHik

- lr. Jenny Ernowoti, MSP,Ph.D (luruson Arsitektur UB)-

Terciptanya Ruang Bersama melalui Komunitas Online di Era Media Sosial

-Sigit Kusumawiioya (Arsitek don Urbonis, Jakarto)-

Rumah lntaran
-Gede Kresna (Arsitek, Boli)-

Keorifon Ruong BersamaoNusontoro"sebogai fitosofi dosar bagi keberlaniuton orsitektur di

Asia

dan bersama

Convivial Ruang Publik di Koto Denpasor Boli.-.-..-.....-.'.-..

Keojegon dan Perubahan Ruong Bersamo: Trandormosi Fungsi dan BentukLimo Bale

Bonjor di Denposor Boli .............
Evoluasi don Rekonstruksi Bongunon don Sistem Sonitosi LingkunganMenurut Konsep

Eco-villoge di Permukiman Boduy Dolam....'.-.-.

Tipogenesis Ruong Bersamo : Kaiion Arsitekturol untuk Definisi Nusantoro

Rekontekstuolisosi Ruong-Ruong Arsitekur Ktasik -Trodisionol Nusontaro di mosa kini

Konsep Ruong Bersoma podo Arsitektur Nusantora: Teloah Bondingon atasArsitektur

Antornus...... ............-.;.r..-.

Diskursus Arsitektur Nusontora dqlam Meniogo Keseloroson Alom don

RuongBersomo Masyarakot dori Tekonon Modernitos

Peronon Ruang Terbuko Hiiou datam Keberloniuton Koto; Studi Kasus Kelurohon

Sidomulyo, Koto Pekanbaru, lndonesiq -------.-...-.--.

Konsep dan lmplementosi Arsitektur pada Desoin Perumohon Forrnol Perkotaon

(Pinggiro n Koto Semoro ng)......'... -.

Menelusuri Genius Loci Pasar Trodisionol sebogoi Ruong Sosial Urbon di Nusantora"

Dimensi Sosial dan Par Ekonomi Bersama

Membela yang Lemah

Tempot,'Nongkrong,, di Koridor Jalon Kompung Koumon Koto Mo|ons........................

Dori Holaman ke Lobuah Tronsformasi Ruong Terbuko di Nogari Minongkabou""""

Peronan Ruong Terbuko Publik terhodop Tingkot Solidoritos don KepedulionPenghuni

KawosonPerumiohandiJokarto...............:|.......
Peran Ruong Komunal dolom Meningkotkan Walkability pado Kawasan Wisoto

Kosus: Kawoson Wisata Pantai Kuta - Boli.....-..'.""'

Keselarasan alam dan ruang bersama kota/perdesaaan

D"*i, Mrrt"r- t*otogi suroboyo untuk Meningkotkon Kesadoron Lingkungon

Worqo Suroboyo.-..

Potensi Penotoan Areo setra sebagoi Ruong Terbuko Hijau Kota yong Berkelanjuton

di Denposar Studi Kasus : Setro Badung, Denposor"""
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Kearifan bersama tradisional dan vernacular
Ruang Bersma di Kolong studio akonomo (xe-K@.
Karakteristik Ruong Bersomo di Kompung Wanosori, O"rp,orir, Aoti ......

Arsitektur iklim bahasa universal
Orini dan Powire: Teknologi etoOatnoso tofot.

berhuni dan dimensi manusia dalam bersama
Penggunaan Ruang publik di permukimondpio 

.
Kampung Kota sebagai Botu tJiian Tentang Kemonusiaan di tengah Modernitos Kota
di Nusantaro: Telaah Ruang Bersomo Kampung Kota di Semaroig.....-.............,.....

luar dan dalam

Pendekatan desain terbuka ramah

lklim

B-1

B-11
B-2L

B-28
B-38
B-52

B-60
B-72

B-80

8-96

B:103

Bohan Bangunan dan Tata Ruang nr^
Contoh To.ho n Ge m pa........
fDesain-fiiset] Piromida Mengawong; Merupa-Ruongkon Gerak Joget Amerto-.....-......
Site Repair lJpoya Mewujudkan Ruong Terbuka Ramah Lingkungai.
Strategi Desoin dan Perenconaan Ruong Terbuka Koto dolom Konteks perubohan

B-145

8-757
B-767

B-L75
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Diskursus Arsitektur Nusantara dalam Meniaga Keselarasan Alam dan
Ruang bersama Masyarakat dari Tekanan Modernitas

Tids S. Pitani t

Staf Pengaiar di funsan Ansitelorr, Fak Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Tulisan ini dituiukan untuk memahami diskursus arsitektur Nusantara dalam menjaga keselarasan alam
dan ruang bersama masyarakat dari tekanan modernitas yang dalam ilmu dan praktJk sosial merupakan
jaringan praktek pengetahuan-dan kekuasaan. Apa yang dil"t,rk"n atau dibahas dalam diskursus, slperti
yang terjadi pada arsitektur Nusantara, adalah selalu kehendak dan kekuasaan yang dibedah dengn
m.enggunakan metode k 4ata secaf,a deskriptif kualitatif ian-interpretatiiying
menggunakan pendeka hal ini karya ariitektur dianggap r"b"g"i ,"on"
komunikasi visual yang pernah berhenti dan ruang dianjgap seuaiai sesuaru
yang merepresentasikan kejadian atau suatu ikatan .ingatan kolektif manusii. Hasil-k4ian iii ada dua.

arsitektur tradisional sama halnya membangun
budaya kuno karena eksistensinya begitu terikat

dalam arsitektur Nusantara merupakan bahasa ibu
emiliki metafisikanya sendiri yang dibangun atas

Kata kunci: diskursus, arsitektur Nusantara, tekanan modernitas

Pendahuluan

:, . Diskursus merupakan kateg-ori manusia yang diproduksi dan direproduksi dengan berbagai aturan,
it-t:t!nl, dan prosedur yang membuatrtya terpisah dari kenormalan. Aturan, sistem, dan prosedur it rt"t, y"ng
,lllisebut dengah istilah 'tata-wacana-, yaihr keseluruhan wilayah konseptual tu.prt pengetahuan i11;
':'dikonstruksi, dibentuk ,lan dihasilkan (Luuir, 2oo4:r41). Fouiault (2ooz:L43-144) menegaskan bahwa
'lkeuka sebuah diskursus dilahirka4 maka diskursus sebenarnya sudah dikontrol, diseleksi, d;";;;";il;;
ididistribusikan kembali menurut kemauan pembuatnya karena diskursus/wacana tersebut dikonstruksikan,iberdasarka.d-;;;;'A;;iffi ;"ffi;##"i';'i:ffi :H"Jffi .til'ffi ::LlT:fi :Tfj[il

.,,kekuasaan.
Secara sederhana modernitas adalah perubahan, yaitu perubahan terarah {directed chonge) danterencana..... .-. -- ---":"- yerquort4rrrJdrlqPrrqudrrdlr rErdrdlllurlccLcucnungg) oanferencana

y::i::.:S_ change).Ini berarti bahwa modernisasi diarahkan dan direncanakan untuk mengubah paradigmai-. .l-"-"Kehldupan masyarakat dari masyarakat uadisional menjadi masyarakat qodern. Sebagaimana lailm
lflllt bahwa manusia modern-adalah orang yang mampu berfungsi efektiflddam sebuah bangsa yang";;;;;;;;ilil#;;* sedang mengatami pertumbuha., .rono.i, .'"ii;;;"".p;ii;;"iil i,'lln.i#il;il* ,"rt'Ei.; Ji.1j

norma rasional. Kehidupan modern yang dipandang
i ideologi yang diperjuangkan oleh institusi sosial, seperti

lembaga adaL Kuatnya pesq/ra kehidupan modern telah
yang merebut konsensus masyarakat dalam memaknai
emaknai dan menciptakan ruang hidup materialnya

_ Diskursus dalam i n praktek pengetahuan dan kekuasaan- white(Foucault, 2oo7:xiv) atau dibahas dalam diskursus, sep.ertl yangteriadi dengan yang an. oleh karena itu, teori wacana kuasa danpengehhuan Foucault menolak teori positivisme dan segala teori sosial alternatif yang berbau humanisme,seperti pendekatan Husserlian, Weberian, dan Habermasian. Foucault menyebut meqJdenya dengan nama
Senealogi sebagai bentuk penelusuran historis tentang bagaimana terbentuknya/terkonstruksinya berbagai
ma{am pengetahuan, objek-objek pengetahuan, dan wicani ilmiah, sebagaimana sejatinya yang dimiliki oGh

A- 53
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