
BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
 
I.1  JUDUL 
“Desain Rumah Tinggal dengan Visi Rasional dalam menanggapi Realitas Budaya”, tema 
tersebut adalah upaya untuk membuat suatu desain yang dapat memberikan pembelajaran, 
kesadaran dan minat bagi semua kalangan masyarakat akan pentingnya peran arsitektur dalam 
membangun sebuah lingkungan disamping fungsi produk spesifiknya secara internal. 
 
I.2  LATAR BELAKANG 
Di masa lalu, setiap peradaban memiliki langgam arsitektur yang mencerminkan karakter 
budaya dan pola perilaku masyarakatnya. Perkembangan langgam atau bentuk bangunan ber-
evolusi pada setiap lokalitas tertentu sehingga memunculkan gaya yang sangat beragam. Di 
indonesia misalnya, kita bisa melihat betapa kayanya bangsa kita akan seni dan budaya. 
Sangat ironis, di saat indonesia memiliki begitu banyak arsitek yang dicetak dari institusi-
institusi formal. Arsitektur di indonesia justru berkembang tanpa arah yang jelas. 
Mengacuhkan realitas budaya masyarakat lokal dan menjadi plagiator atau sekedar 
“konsumen” trend arsitektural bangsa barat. 
 
Keberhasilan arsitektur dilihat dari sudut pandang sebagian besar masyarakat adalah di mana 
suatu produk desain dapat memenuhi hasrat kepuasan pribadi mereka. Dalam filsafat 
postmodern kita ditekankan untuk dapat menghargai, memerdekakan bahkan membenarkan 
suatu subjektivitas (pluralisme sendiri dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi suatu 
subjektivitas agar dapat dihargai oleh subjektivitas lainnya, begitu pula sebaliknya). Namun 
benarkah teori filsafat tersebut relevan bagi kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini 
dimana serbuan media massa yang membawa arus budaya global begitu mudahnya 
mempengaruhi attitude masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan pola pikir a-priori yang 
sudah menjadi ciri khas-nya, masyarakat Indonesia akan lebih mudah terjebak dalam 
fanatisme yang sebenarnya masih diragukan kebenarannya. Fanatisme terhadap budaya 
populer atau biasa kita sebut dengan trend begitu mudahnya menjangkiti masyarakat tanpa 
ada sedikitpun filter yang memisahkan essensi suatu budaya dengan side effect-nya.  
Sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia di era tahun 1950 sampai 1960-an diwarnai 
dengan hadirnya sebuah gaya yang dikenal dengan nama arsitektur jengki. Pada tahun-tahun 
awal pasca kemerdekaan timbul semangat pembebasan diri dari segala hal yang berbau 
kolonialisme, meskipun hanya dibangun oleh tenaga-tenaga yang bukan ahli dibidangnya, 
dengan semangat serta keinginan kuat untuk menampilkan jati diri bangsa yang merdeka 
muncullah suatu langgam baru dengan corak yang berbeda dengan arsitektur kolonial. Namun 
hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah munculnya institusi-institusi keilmuan arsitektur 
orientasi desain bangunan tidak lagi mengacu pada pola perkembangan langgam yang mulai 
menjadi identitas bangsa, para arsitek muda-dengan modal keilmuan yang didapatkan-lebih 
memilih menampilkan corak arsitektur yang diadopsi dari dunia barat sesuai dengan materi 
kurikulum perkuliahannya, keberhasilan dalam menghadirkan style yang aktual dapat 
diartikan keberhasilan intelektual mereka memahami keilmuan arsitektur. Kondisi demikian 
berlangsung sampai saat ini dimana sebagian besar arsitek dengan begitu bangganya 
menampilkan langgam modern atau post-modern pada rancangannya tanpa begitu menggagas 
kondisi i-pol-ek-sos-bud masyarakat. maraknya kemunculan bangunan-dari berbagai macam 
fungsi-bercorak mediteranian beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata ketidakperdulian 
(baca: ketidakpekaan) para arsitek/desainer akan kondisi budaya dan identitas bangsa.  
Pada hakekatnya Arsitektur diciptakan untuk merespon kebutuhan manusia-dengan segala 
tingkah lakunya-dari suatu kondisi budaya tertentu. Mulai dari awal munculnya ras manusia 
di muka bumi, Arsitektur menjadi salah satu bukti sejarah yang paling relevan dari suatu 
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budaya peradaban masyarakat di masa silam.  Arsitektur adalah suatu bentuk seni sebagai 
wujud karya, cipta, rasa, dan karsa manusia, oleh karena itu keberhasilan arsitektur selalu 
dijadikan tolok ukur kualitas budaya dan peradaban suatu masyarakat yang hidup di jaman 
tertentu. Dari sini dapat kita simpulkan Arsitektur bukan hanya karya monumentalis semata, 
tapi juga merupakan pencerminan aspek-aspek tak terukur seperti ideologi, politik, sosial, 
budaya dan ekonomi. 
Berbagai macam proyek bangunan yang banyak kita lihat sekarang ini terkesan hanya 
terfokus pada nilai jualnya saja, para arsitek seakan cuma mementingkan simbiosis 
mutualisme dengan konsumen/kliennya tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya 
interferensi serta dekadensi budaya pada lingkungan masyarakat dengan hadirnya bangunan 
sebagai produk desain mereka, Arsitektur bukanlah suatu komoditi atau produk kapitalisme 
yang menjadikan kuantitas penjualan sebagai tolok ukur keberhasilannya, dalam suatu 
perencanaan & perancangan arsitektur kita mempunyai tanggung jawab besar menyinggung 
aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai generasi penerus bangsa yang 
didaulat meneruskan estafet pembangunan ini, hendaknya kita dapat belajar dari kesalahan-
kesalahan masa lalu, sudah saatnya kita menyadari jati diri dan eksistensi kita sebagai bangsa 
yang berbudaya, dengan arsitektur kita dapat menggali dan “me-monumenkan” kondisi 
budaya masyarakat yang kelak menjadi saksi sejarah bagi masa depan.  
 
 
 
I.3  PERMASALAHAN 
Sesuai judul yang terpilih dalam materi tugas akhir ini, target utama pokok bahasan ini adalah 
menciptakan suatu desain yang dapat mencerminkan sekaligus merespon kondisi tatanan 
sosial dan budaya masyarakat pada saat ini. Untuk merealisasikannya hal yang perlu kita 
cermati adalah pemilihan objek bangunan sebagai produk rancangan yang dapat 
mengakomodasi semua target yang dicita-citakan. Poin permasalahan yang menjadi muatan 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
Apa kandungan filsafat modern dan postmodern yang menjadi acuan para arsitek jaman 
sekarang dalam merancang? 
Bagaimana akar kesejarahan kemunculan teori filsafat tersebut? 
Bagaimana kondisi masyarakat indonesia saat ini dan perjalanan sejarah yang membentuk 
karakteristik budayanya? 
Sejauh mana urgensi kandungan filsafat modern dan postmodern pada kondisi budaya 
masyarakat kita? Haruskah kita mengadopsinya? 
Apa jenis objek bangunan yang dinilai tepat untuk merepresentasikan topik tersebut 
disamping target pembelajaran untuk memperkenalkan arsitektur pada masyarakat? 
Apa hal yang bisa angkat untuk menggantikan teori kefilsafatan barat dalam merancang 
bangunan untuk masyarakat lokal? 
 
 
I.4  TUJUAN 
Trend Arsitektural telah menjadi objek bahasan utama di kalangan “arsitek kapitalis” (arsitek 
merangkap kontraktor) yang selalu berorientasi mengejar keuntungan besar dalam bisnisnya. 
Di lain pihak, para arsitek -yang mengklaim dirinya- “idealis” menawarkan berbagai macam 
desain dengan filosofi yang dianutnya baik Modernisme atau Post-modernisme. Masyarakat –
yang sebenarnya tidak begitu mengerti tentang itu– menilai hal tersebut merupakan materi 
essensial dari keilmuan arsitektur sehingga mereka dapat dengan mudah merasa terpuaskan 
dengan topik yang diangkat, atau hanya dengan penyajian corak arsitektural -yang lebih 
dahulu dipopulerkan media- pada bangunannya. Dalam kasus ini saya tidak bertujuan 
menentang arus dengan mempersalahkan realita kondisi tersebut, tapi dengan bahasan materi 
tugas akhir ini saya secara pribadi mengharapkan kesadaran kita semua untuk menyadari dan 
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menelaah ulang hakekat arsitektur itu sendiri. Pada dasarnya arsitektur bukanlah alat 
propaganda untuk menjejalkan suatu budaya pada masyarakat [sebagai contoh; kita sering 
menyimak media massa baik televisi atau majalah selalu mengidentikkan masyarakat 
sekarang adalah masyarakat yang berjiwa modern dengan segala macam hal yang menjadi 
paket aseksorisnya; simpel, praktis dan minimalis, benarkah demikian? Apakah masyarakat 
yang hidup di jaman ini harus bersikap dan bergaya seperti itu? Ataukah ini semua hanya 
program cuci otak media pada masyarakat untuk kepentingan Kapitalisme global?], tapi 
sebaliknya, arsitektur harus dapat merespon dan mewadahi segala aktifitas budaya, attitude, 
serta respon sosio-kultural penggunanya. Bukan merupakan suatu kesalahan apabila kita 
mengikuti arus trend aktual demi memenuhi kepuasan konsumen, namun hendaknya kita 
lebih dulu mengerti permasalahan-permasalahan apa saja yang harus kita prioritaskan dalam 
suatu rancangan, yaitu topik bahasan yang jauh lebih urgen dibanding sekedar menyisipkan 
filosofi barat (yang sebenarnya masih simpang-siur dan belum tentu cocok dengan budaya 
masyarakat Indonesia). 
Dalam Tugas Akhir ini saya ingin mengetengahkan suatu produk desain perancangan berupa 
Rumah Tinggal yang diharapkan menjadi produk percontohan atau prototype untuk 
mainstream desain rumah tinggal di Indonesia dengan menampilkan jati diri dan eksistensinya 
sebagai bangsa berbudaya. Secara pribadi saya juga berharap produk tugas akhir ini dapat 
menjadi pemicu bagi para arsitek/desainer untuk lebih memperhatikan kondisi faktual dari 
realitas tatanan sosial-budaya masyarakat saat ini. 
 
 
I.5  METODOLOGI 
I.5.1   METODE PEMBAHASAN 
Reverse Study 
Reverse study diterjemahkan sebagai metode studi kilas balik. Hal itu kurang lebih berarti 
sebagai studi yang berdasarkan analisa terhadap kondisi aktual saat ini sebagai dampak 
pembangunan di masa lalu (khususnya di Indonesia) . Fungsi dari studi ini adalah untuk 
menelaah aspek-aspek yang saling mempengaruhi antara arsitektur ,  lingkungan serta 
stabilitas ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat. Dengan melakukan studi pada fakta 
yang telah terjadi, diharapkan akan mendapat suatu gambaran tentang hal-hal apa saja yang 
seharusnya menjadi topik bahasan ideal dalam suatu perancangan. 
 
Trend Extrapolation 
Metode studi ini adalah semacam studi fenomena. Aspek-aspek yang mempengaruhi 
perkembangan (kebudayaan dan arsitektur) sebagaimana telah disimpulkan melalui reverse 
study kemudian bisa dikaji dampak & kontinuitasnya ke depan berdasarkan pencermatan 
terhadap fenomena yang terjadi sekarang.  
 
 
I.5.2   KAJIAN REFERENSIONAL 
Pendataan pada kajian ini hampir sepenuhnya menggunakan metode kajian referensional. 
Sumber informasi utamanya adalah berasal dari referensi pustaka, dengan berbagai alternatif 
media. Referensi yang digunakan untuk reverse study di anataranya adalah referensi pustaka 
mengenai sejarah arsitektur dan sejarah kebudayaan, dan perkembangan kebudayaan (dan 
juga arsitektur). Sementara studi fenomena dalam metode trend extrapolation menggunakan 
pencermatan yang diperoleh melalui kajian studi referensi melalui media-media informasi 
mulai dari majalah, surat kabar, sampai internet. Media informasi yang selalu diperbaharui 
akan sangat membantu mencermati studi fenomena yang paling aktual. Hal lain yang juga 
penting adalah penggunaan preseden-preseden dari desain arsitektur yang sudah ada pada 
masa ini.  
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I.5.3   SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I: Pendahuluan 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, dan metodologi 
kajian. 
 
BAB II: Teori Filsafat Dalam Disiplin Keilmuan Arsitektur 
Bagian ini memberikan gambaran singkat mengenai sejarah dan essensi filsafat populer yang 
menjadi dasar pemikiran atau teori dalam arsitektur pada saat ini. Di dalamnya termasuk 
metode-metode yang digunakan dalam praktek perancangannya. Metodologi kajian yang 
digunakan juga dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Sekaligus mempertanyakan kembali 
urgensi dan kredibilitasnya terkait pada kondisi budaya masyarakat di indonesia. 
 
BAB III: Arsitektur, Sejarah & Budaya Masyarakat Indonesia 
Memberikan deskripsi mengenai segala fenomena yang terjadi  berkaitan dengan dampak 
pembangunan serta gambaran tentang budaya masyarakat Indonesia dengan kecenderungan 
tingkah-lakunya. Dari fakta tersebut, akan disimpulkan mengenai aspek-aspek yang berperan 
penting dalam perkembangan arsitektur di Indonesia pada khususnya. Aspek-aspek tersebut, 
akan menjadi batasan lingkup bahasan di bab selanjutnya. 
 
 
BAB IV: Studi Budaya : Analisa dan Kritik 
Aspek-aspek perkembangan trend arsitektur tidak hanya didasarkan pada kebutuhan 
konsumen. Arsitektur adalah upaya manusia untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan 
yang harmonis. Oleh karena itu, bagian ini menjelaskan analisis mengenai permasalahan dan 
persoalannya yang perlu diangkat dalam sebuah perancangan Rumah tinggal berdasar pada 
topik yang dibahas pada bab sebelumnya. 
 
BAB V: Sintesa Desain Rumah Tinggal dengan Visi Rasional dalam menanggapi     realitas 
budaya 
Hasil pertimbangan serta analisa mengenai segala macam aspek perancangan yang dibahas 
pada bab sebelumnya menjadi sintesa. Respon arsitektur yang diwujudkan dalam bentuk 
desain Rumah Tinggal Percontohan akan menjadi akhir produk kajian ini.  
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BAB  II 
STUDI  KEFILSAFATAN : MODERN & POSTMODERN 

 
II.1   PENGANTAR 
Idealisme; adalah kata yang me-representasikan dimana seseorang mempercayai dan 
meyakini suatu prinsip sebagai pedoman bagi dirinya dalam menyikapi kondisi yang 
dihadapinya. Sebagai subjek otonom, manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam 
menelaah suatu kondisi.  
Idealisme seorang arsitek dilihat dari sudut pandang filosofis terbagi dalam dua kelompok; 
Modernist dan Postmodernist. Kelompok pertama menekankan produk rancangan yang 
berorientasi pada fungsinya. Dengan motto “form follow function” (Louis Sullivan), metode 
modernisme menuntut desainer untuk memulai suatu rancangan dari pengolahan denah dan 
pemrograman ruang. Setiap proses berjalan melewati alur yang telah dibakukan dalam 
disiplin keilmuan arsitektur. Disiplin keilmuan arsitektur itu sendiri adalah teori dasar yang 
mengatur segala poin permasalahan dan solusi dalam proses perancangan dimana telah 
disepakati sebagai suatu “kebenaran objektif”. Dalam modernisme kita tidak lagi mengenal 
pertimbangan artistik dan kontekstualitas. Keberhasilan suatu karya arsitektur hanya dinilai 
dari kecocokannya dengan teori yang telah dibakukan. Berbeda dengan modernisme, metode 
postmodenisme lebih membebaskan intuisi desainer untuk meng-ekspresikan jiwa seninya. 
Postmodenisme lebih menghargai keanekaragaman dan subjektivitas. 
 
Di era globalisasi ini seakan telah menjadi sebuah keharusan mengelompokkan gaya/filosofi 
sebuah  bangunan pada Modernisme atau Post-modernisme. Tidak hanya arsitektur, dalam 
dunia seni rupa murni, seni musik, bahkan pemikiran sains-pun tidak luput dari program 
pemilahan yang didasari oleh kontradiksi kedua teori filsafat tersebut. Tapi apa sebenarnya 
inti dari pemikiran filsafat yang telah begitu kuatnya merasuki pola pikir masyarakat sekuler 
pada saat ini?.  
Dilihat dari kondisinya, kehidupan kita saat ini berada dalam dunia postmodern. Kecanggihan 
teknologi komunikasi memungkinkan penyebaran informasi berjalan secara cepat dan akurat.  
 
 
 
 
 
II.2   SEJARAH & PEMIKIRAN FILSAFAT MODERN - POSTMODERN 
 
II.2.1   PEMIKIRAN FILSAFAT MODERN 
Banyak sejarawan menetapkan tahun lahirnya modernisme adalah saat munculnya Abad 
Pencerahan (setelah perang 30 tahun). Padahal modernisme sudah ada sebelum pencerahan, 
yakni pada jaman Renaisans, yang mengangkat manusia menjadi pusat dan tolok ukur segala 
sesuatu. Karakteristik pandangan baru ini dapat dilihat dari cita-cita Francis Bacon : manusia 
harus menggunakan kekuasaannya atas alam, yaitu dengan menyibak rahasia alam semesta 
sebanyak mungkin. Berdasarkan Renaisans pula, Abad Pencerahan kembali mengangkat 
subjektivitas individu menjadi pusat dunia ini. René Descartes meletakkan dasar filsafat 
modernisme dengan menekankan konsep “keraguan” sehingga manusia harus menggunakan 
pikiran untuk menjawab keraguannya itu. Oleh karenanya, Descartes menyimpulkan bahwa 
segala sesuatu adalah diri manusia yang berpikir (thinking-self), inilah dasar yang tidak bisa 
ditolak. Ia merumuskan konsep tersebut berdasarkan Augustinus Cogito ergo sum (saya 
berpikir, karena itu saya ada) . Descartes mendefinisikan manusia sebagai mahluk yang 
berpikir dan diri manusia adalah subjek otonom dan rasional. Kemudian, Isaac Newton 
merumuskan sebuah kerangka pikir sains untuk modernisme, ia menggambarkan alam 
semesta sebagai sebuah mesin yang mempunyai hukum-hukum dan keteraturan, yang dapat 
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dipahami oleh pikiran manusia. Berdasarkan Descartes dan Newton, kita dapat menyimpulkan 
bahwa manusia modern adalah mahluk otonom dan rasional yang hidup dalam dunia mekanis. 
Program Abad Pencerahan. Perumusan dari manusia yang berpikir dan dunia yang mekanis 
membuka jalan bagi ledakan pengetahuan dibawah panji-panji Program Pencerahan 
(Enlightenment Project, Istilah Jürgen Habermas). Inilah tujuan pencarian pikiran manusia 
untuk menyingkapkan misteri alam semesta agar manusia dapat menjadi tuan atas alam. 
Dengan demikian, manusia dapat memperoleh manfaat dari alam dan dapat menciptakan 
sebuah dunia yang lebih baik. Pencarian tersebut merupakan ciri khas modernisme pada abad 
kedua puluh, yang berusaha membawa manajemen rasional bagi kehidupan, agar melalui 
teknologi, kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan. Pada dasar pemikiran Pencerahan 
terdapat asumsi-asumsi epistemology tertentu. Secara khusus pemikiran modern (nama lain 
dari Pencerahan) berasumsi bahwa pengetahuan bersifat pasti, objektif, dan baik. Dan 
pengetahuan dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Oleh karena pengetahuan bersifat pasti, 
maka para pemikir modern mau tidak mau harus mencari metode untuk membuktikan secara 
pasti kebenaran dari ajaran-ajaran filsafat, Ilmu pengetahuan, agama, moral, dan politik. 
Metode Pencerahan menempatkan banyak aspek realitas dibawah pengawasan dan penelitian 
rasio manusia, dan menilainya berdasarkan kriteria rasio tersebut. Dengan kata lain, metode 
ini percaya mutlak pada kemampuan rasio manusia. Sudut pandang Pencerahan berasumsi 
bahwa pengetahuan bersifat tidak hanya pasti (dan di sini rasional) tetapi juga objektif. 
Asumsi objektif tersebut membuat para pemikir modern yakin mereka dapat memahami 
pengetahuan secara tetap. Mereka percaya bahwa mereka lebih dari sekedar peserta yang 
terbatas dalam dunia yang mereka amati: mereka yakin dapat melihat dunia sebagai seorang 
pengamat yang tidak terbatas oleh kondisi apapun. Mereka dapat melihat dunia dari titik 
puncak yang sama sekali tidak terpengaruh oleh dinamika sejarah.Penelitian untuk mencari 
pengetahuan yang tetap membuat ilmu pengetahuan terbagi dalam berbagai disiplin ilmu dan 
memberikan tempat khusus bagi para spesialis. Mereka dianggap sebagai pengamat netral 
yang sudah berpengalaman dalam bidang ilmu tertentu. Para pemikir jaman Pencerahan juga 
berkeyakinan bahwa pengetahuan itu pada dasarnya baik. Para ilmuwan modern berasumsi 
bahwa setiap penemuan baru itu baik sifatnya, Asumsi yang demikian melahirkan sikap 
optimistik dalam diri mereka. Mereka percaya bahwa perkembangan dan kemajuan tidak 
terhindarkan. Ilmu pengetahuan, jika dikombinasikan dengan pendidikan, akan membebaskan 
kita dari rasa takut terhadap alam dan dari segala belenggu sosial. Optimisme Pencerahan 
meninggikan kebebasan manusia. Mereka mencurigai setiap usaha untuk membatasi 
kebebasan manusia dengan otoritas dan menggantikannya dengan rasio (dan pengalaman). 
Mereka  kebanyakan memahami kebebasan hanya dalam lingkup individu. Manusia modern 
yang ideal adalah seorang otonom dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Ia tidak terikat 
oleh tradisi atau komunitas tertentu. 
 
II.2.2   PEMIKIRAN FILSAFAT POSTMODERN 
Modernisme sudah mendapatkan serangan dan kritik tajam sejak Friedrich Nietzsche (1844-
1900) pertama kali melemparkan kritik pada abad ke-19. namun serangan tersebut belum 
benar-benar drastis sebelum tahun 1970-an. Letupan-letupan untuk menyingkirkan 
modernisme secara langsung datang melalui kehadiran dekonstruksi sebagi sebuah teori sastra 
yang mempengaruhi aliran baru dalam filsafat. 
Postmodernisme Filosofis; Dekonstruksi muncul sebagai sebuah perpanjangan tangan dari 
teori sastra yang disebut “Strukturalisme”. Kaum strukturalis mengatakan bahwa bahasa 
adalah sebuah produk sosial dan manusia mengembangkan tulisan-tulisan –teks– sebagai 
usaha menyusun struktur makna yang dapat menolong memberikan makna dalam pengalaman 
mereka yang tidak bermakna. Mereka menegaskan bahwa literatur menyediakan wadah 
(kategori) yang menolong kita untuk menata dan memahami pengalaman kita. Mereka juga 
menambahkan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki sebuah struktur yang 
sama. Kaum dekonstruksionis (poststructuralist) menolak pernyataan terakhir diatas. Mereka 
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mengatakan bahwa makna tidak terdapat dalam teks itu sendiri. Makna hanya muncul apabila 
sang penafsir masuk dalam suasana dialog dengan teks itu. Karena makna sebuah teks 
bergantung kepada sudut pandang setiap penafsir yang berbeda-beda, maka maknanya juga 
berbeda-beda dan beraneka ragam. Filsafat postmodern menerapkan teori dekonstruksionisme 
kepada realitas. Sebagaimana setiap teks dibaca berbeda oleh orang yang berbeda, demikian 
juga realitas akan dibaca berbeda oleh setiap orang yang menghadapi realitas tersebut. Ini 
berarti tidak ada makna tunggal dalam dunia, tidak ada titik pusat dari realitas secara 
keseluruhan. Berdasarkan konsep tersebut, seorang filsuf perancis –Jacques Derrida– 
mengajak kita untuk melenyapkan onto-teologi (usaha untuk mencari hakikat / esensi realitas) 
dan melenyapkan metafisika kehadiran (konsep adanya sesuatu transenden dalam realitas). 
Karena tidak ada sesuatu yang transenden dalam realitas, segala yang muncul dalam proses 
pengetahuan adalah hasil sudut pandang dari orang yang menafsirkan realitas tersebut. 
Michael Foucault menambahkan dimensi moral terhadap ajakan Derrida. Foucault 
menegaskan bahwa setiap usaha menafsirkan realitas adalah usaha untuk menguasainya. 
Karena  “pengetahuan” adalah hasil penggunaan kekuasaan, maka memberikan nama pada 
sesuatu sama dengan menguasainya, dan ini justru melanggar hak mereka yang diberikan 
nama tersebut. Lembaga-lembaga sosial melakukan pelanggaran semacam ini ketika 
memaksakan pemahaman mereka bagi pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam. 
Foucault mengatakan bahwa setiap penegasan pengetahuan adalah sebuah tindakan 
menguasai (berbeda dengan Bacon yang mengatakan bahwa kita belajar pengetahuan agar 
nantinya dapat menguasai alam). Richard Rorty membuang pengertian tentang “kebenaran” 
yang mengatakan bahwa “pikiran atau bahasa menggambarkan kenyataan”. Kebenaran bukan 
[1] keselarasan antara perkataan dan kenyataan; atau [2] keharmonisan sebuah penjelasan. Ia 
menegaskan bahwa kita harus berhenti mencari kebenaran dan harus mencukupkan diri 
dengan penafsiran. Ia mengusulkan agar ‘filsafat sistematika’ digantikan dengan “filsafat 
perkembangan” yang “bertujuan kepada percakapan terus menerus, bukan mencari 
kebenaran”. Tulisan-tulisan Derrida, Foucault, dan Rorty menggambarkan apa yang 
merupakan pernyataan utama dari filsafat postmodern : “Perbedaan adalah segalanya.” 
Pemikiran ini menyingkirkan tiga huruf UNI dari kata UNIVERSE. Pemikiran ini 
menghentikan pencarian bagi kesatuan realitas objektif. Dunia tidak memiliki pusat. Dunia 
hanya terdiri atas sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Bahkan konsep “dunia” 
mengandaikan adanya kesatuan objektif yang dalam kenyataannya tidak ada. Akhirnya, dunia 
postmodern hanyalah arena bagi teks-teks yang “saling bertengkar”. Meskipun Derrida, 
Foucault, dan Rorty berpengaruh bagi kalangan mahasiswa, merekahanyalah bagian kecil dari 
perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di Dunia Barat. Sekalipun terdapat berbagai 
versi postmodernisme, namun mereka bersatu untuk meragukan asumsi utama dari 
epistemology Pencerahan. Dalam dunia Postmodern, manusia tidak lagi percaya bahwa 
pengetahuan itu baik. Untuk menghindari mitos Pencerahan, Postmodernisme menggantikan 
optimisme dengan pesimisme. Lenyaplah sudah keyakinan bahwa hidup kita semakin hari 
semakin baik./ generasi mendatang tidak lagi percaya bahwa manusia akan sanggup 
menyelesaikan masalah-masalah duia sekalipun ekonomi mereka lebih baik daripada ekonomi 
generasi lalu (orangtua mereka). Mereka melihat bahwa hidup di dunia ini rawan. Kalau 
manusia mau bertahan hidup, mereka harus mau bekerja sama, bukan saling menaklukkan. 
Penekanan keutuhan (holism) oleh orang-orang postmodern adalah reaksi penolakan mereka 
terhadap asumsi kedua dari Pencerahan, yaitu : kebenaran bersifat pasti dan rasional. Mereka 
menurunkan rasio manusia yang menjadi hakim kebenaran dari tahtanya. Ad banyak jalan 
lain yang sah menuju pengetahuan selain rasio, termasuk emosi dan intuisi. Akhirnya, orang-
orang postmodern tidak lagi menerima konsep Pencerahan bahwa pengetahuan itu objektif. 
Pengetahuan tidak bisa sekadar objektif karena alam semesta tidak mekanistik dan dualistik 
tetapi historis, relatif, dan personal. Dunia tidak dicipta sebagai sesuatu yang objektif, yang 
hanya menunggu waktu untuk ditemukan misteri-misterinya. Dunia atau realitas bersifat 
relatif, tidak tetap, dan parsitipatif. Postmodern juga menolak gambaran Pencerahan mengenai 
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seorang pengamat yang otonom dan tidak terpengaruh / terbatas oleh apapun. Mereka 
mengatakan bahwa hasil karya para ilmuwan, sama seperti orang-orang lain, bersifat terbatas 
oleh sejarah dan budaya sehingga pengetahuan kita selalu bersifat tidak lengkap (incomplete). 
Cara pandang postmodernisme menjadikan komunitas sebagai dasar pemahaman kebenaran. 
Ia menegaskan bahwa apapun yang kita anggap benar dan cara kita mengatakan kebenaran, 
sangat bergantung kepada komunitas kita. Tidak ada kebenaran yang mutlak, kebenaran itu 
tergantung pada komunitas. Berdasarkan asumsi ini, kaum postmodern menghentikan usaha 
Pencerahan untuk mencari kebenaran yang absolute, universal, dan permanent. Mereka 
memusatkan kepada “apa yang dianggap  benar dalam komunitas tertentu”. Mereka 
menegaskan bahwa kebenaran hanyalah aturan-aturan dasar demi kesejahteraan komunitas 
tempat kita berada. Dengan penekanan ini, masyarakat postmodern cenderung menjadi sebuah 
masyarakat yang komunal (tidak individual). 
 
 
 
II.3   EPISTEMOLOGI POSTMODERN 
 
II.3.1  ETOS POSTMODERN 

Postmodernisme lahir di St. Louis, Missouri, 15 Juli 1972, pukul 3:32 sore. Ketika pertama 
kali didirikan, proyek rumah Pruitt-Igoe di St. Louis di anggap sebagai lambang arsitektur 
modern. Yang lebih penting, ia berdiri sebagai gambaran modernisme, yang menggunakan 
teknologi untuk menciptakan masyarakat utopia demi kesejahteraan manusia. Tetapi para 
penghuninya menghancurkan bangunan itu dengan sengaja. Pemerintah mencurahkan banyak 
dana untuk merenovasi bangunan tsb. Akhirnya, setelah menghabiskan jutaan dollar, 
pemerintah menyerah. Pada sore hari di bulan Juli 1972, bangunan itu diledakkan dengan 
dinamit. Menurut Charles Jencks, yang dianggap sebagai arsitek postmodern yang paling 
berpengaruh, peristiwa peledakan ini menandai kematian modernisme dan menandakan 
kelahiran postmodernisme. Masyarakat kita berada dalam pergolakan dan pergeseran 
kebudayaan. Seperti proyek bangunan Pruitt-Igoe, pemikiran dan kebudayaan modernisme 
sedang hancur berkeping-keping. Ketika modernisme mati di sekeliling kita, kita sedang 
memasuki sebuah era baru - postmodern. Fenomena postmodern mencakup banyak dimensi 
dari masyarakat kontemporer. Pada intinya, Postmodern adalah suasana intelektual atau 
"isme"- postmodernisme. Para ahli saling berdebat untuk mencari aspek-aspek apa saja yang 
termasuk dalam postmodernism. Tetapi mereka telah mencapai kesepakatan pada satu butir: 
fenomena ini menandai berakhirnya sebuah cara pandang universal. Etos postmodern 
menolak penjelasan yang harmonis, universal, dan konsisten. Mereka menggantikan semua 
ini dengan sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang khusus (partikular 
dan lokal) serta membuang yang universal. Postmodernisme menolak penekanan kepada 
penemuan ilmiah melalui metode sains, yang merupakan fondasi intelektual dari modernisme 
untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pada dasarnya, postmodernisme adalah anti-
modern. Tetapi kata "postmodern" mencakup lebih dari sekedar suasana intelektual. 
Penolakan postmodernisme terhadap rasionalitas terwujud dalam banyak dimensi dari 
masyarakat kini. Tahun-tahun belakangan ini, pola pikir postmodern terwujud dalam banyak 
aspek kebudayaan, termasuk arsitektur, seni, dan drama. Postmodernisme telah merasuk ke 
dalam seluruh masyarakat. Kita dapat mencium pergeseran dari modern kepada postmodern 
dalam budaya pop, mulai dari video musik sampai kepada serial Star Trek. Tidak terkecuali, 
hal-hal seperti spiritualitas dan cara berpakaian juga terpengaruh. Postmoderisme menunjuk 
kepada suasana intelektual dan sederetan wujud kebudayaan yang meragukan ide-ide, prinsip-
prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh modernisme. Postmodernitas menunjuk kepada era 
yang sedang muncul, era di mana kita hidup, zaman di mana postmodernisme mencetak 
masyarakat kita. Postmodernitas adalah era di mana ide-ide, sikap-sikap, dan nilai-nilai 
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postmodern bertahta - ketika postmodernisme membentuk kebudayaan. Inilah era masyarakat 
postmodern.  

 

II.3.2  KESADARAN POSTMODERN 

Bukti-bukti awal dari etos postmodernisme senantiasa negatif. Etos tersebut merupakan 
penolakan terhadap pola pikir pencerahan yang melahirkan modernisme. Kita dapat melacak 
etos postmodern di mana-mana dalam masyarakat kita. postmodernisme telah merasuk jiwa 
dan kesadaran generasi sekarang ini. Ini merupakan perceraian radikal dengan pola pikir masa 
lalu. Kesadaran postmodern telah melenyapkan optimisme "kemajuan" (progress) dari 
Pencerahan. Postmodern tidak mau mengambil sikap optimisme dari masa lalu. Mereka 
menumbuhkan sikap pesimisme. Untuk pertama kalinya, anak-anak pada masa kini berbeda 
keyakinan dengan orang tuanya. Mereka tidak percaya bahwa dunia akan menjadi lebih baik. 
Dari lubang yang besar di lapisan Ozon sampai kepada kekerasan antar remaja, mereka 
menyaksikan permasalahan semakin besar. Mereka tidak lagi percaya kalau manusia dapat 
menyelesaikan masalahnya dan kehidupan mereka akan lebih baik daripada orangtua mereka. 
Generasi postmodern yakin bahwa hidup di muka bumi bersifat rawan. Mereka melihat 
bahwa model "manusia menguasai alam" dari Francis Bacon harus segera digantikan dengan 
sikap kooperatif dengan alam. Masa depan umat manusia sedang di persimpangan jalan.  

Selain sikap pesimis, orang-orang postmodern mempunyai konsep kebenaran yang berbeda 
dengan generasi sebelumnya. Pemahaman modern menghubungkan kebenaran dengan rasio 
sehingga rasio dan logika menjadi tolok ukur kebenaran. Kaum postmodern meragukan 
konsep kebenaran universal yang dibuktikan melalui usaha-usaha rasio. Mereka tidak mau 
menjadi rasio sebagai tolok ukur kebenaran. Postmodern mencari sesuatu yang lebih tinggi 
daripada rasio. Mereka menemukan cara-cara nonrasial untuk mencari pengetahuan, yaitu: 
melalui emosi dan intuisi. Keinginan mencari model kooperatif dan penghargaan kepada cara 
nonrasional menciptakan sebuah dimensi holistik bagi kaum postmodern. Postmodern dengan 
holismenya menolak cita-cita Pencerahan, individu yang tidak berperasaan, otonom, dan 
rasional. Orang-orang postmodern tidak berusaha menjadi individu-individu yang mengatur 
dirinya secara penuh, tetapi menjadi pribadi-pribadi "seutuhnya".  

Postmodern dengan holisme-nya mencakup integrasi seluruh dimensi dari kehidupan pribadi - 
perasaan, intuisi, dan kognitif. Keutuhan juga mencakup kesadaran akan lingkungan dari 
mana kita berasal. Tentu saja area ini mencakup "alam" (ekosistem). Tetapi ia juga 
komunitas. Konsep "keutuhan" postmodernisme mencakup aspek-aspek agama dan 
kerohanian. Postmodernisme menegaskan bahwa keberadaan diri dapat dikenal dalam lingkup 
ketuhanan. Karena setiap orang selalu termasuk dalam konteks komunitas tertentu, maka 
memahami kebenaran haruslah bersama-sama. Keyakinan dan pemahaman kita akan 
kebenaran, berakar kepada komunitas dimana kita berada. Mereka menolak konsep 
Pencerahan yang universal, supra-kultur, dan permanen. Mereka lebih suka melihat kebenaran 
sebagai ekspresi dari komunitas tertentu. Mereka yakin bahwa kebenaran adalah aturan-aturan 
dasar yang bertujuan bagi kesejahteraan diri dan komunitas bersama- sama. Dalam pengertian 
ini, kebenaran postmodern berhubungan dengan komunitas. Karena ada banyak komunitas, 
pasti ada kebenaran yang berbeda-beda. Banyak kaum postmodern percaya bahwa 
keanekaragaman kebenaran ini dapat hidup berdampingan bersama-sama. Kesadaran 
postmodern menganut sikap relativisme dan pluralisme. Tentu saja, relativisme dan 
pluralisme bukanlah barang baru. Tetapi jenis pluralisme dan relativisme dari postmodern ini 
berbeda. Relatif pluralisme dari modernisme bersifat individualistik: pilihan dan cita rasa 
pribadi diagung-agungkan. Mottonya adalah "setiap orang berhak mengeluarkan pendapat." 
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Sebaliknya postmodernisme menekankan kelompok. Kaum postmodern hidup dalam 
kelompok-kelompok sosial yang memadai, dengan bahasa, keyakinan, dan nilai-nilainya 
tersendiri. Akibatnya pluralisme dan relativisme postmodern menyempitkan lingkup 
kebenaran menjadi "lokal". Suatu kepercayaan dianggap benar hanya dalam konteks 
komunitas yang meyakininya. Karena itu ketika kaum postmodern memikirkan tentang 
kebenaran. Mereka tidak terlalu mementingkan pemikiran yang sistematis atau logis. Apa 
yang dahulu dianggap tidak cocok, kaum postmodern dengan tenang mengawinkannya. 
Mereka mengkombinasikan sistem-sistem kepercayaan yang dulu dianggap saling 
berbenturan, Misalnya, seorang Kristen postmodern percaya kepada doktrin-doktrin gereja 
sekaligus juga percaya kepada ajaran non-Kristen seperti reinkarnasi. Orang-orang 
postmodern tidak merasa perlu membuktikan diri mereka benar dan orang lain salah. Bagi 
mereka, masalah keyakinan/kepercayaan adalah masalah konteks sosial. Mereka 
menyimpulkan,"Apa yang benar untuk kami, mungkin saja salah bagi Anda," dan "Apa yang 
salah bagi kami, mungkin saja benar atau cocok dalam konteks anda."  

 

II.3.3  KELAHIRAN POSTMODERNITAS 

Sebenarnya postmodernisme telah mengalami masa-masa inkubasi yang cukup lama. 
Meskipun para ahli saling berdebat mengenai siapakah yang pertama kali menggunakan 
istilah tersebut, terdapat kesepakatan bahwa istilah tersebut muncul pada suatu waktu pada 
tahun 1930-an. Salah satu pemikir postmodernisme, Charles Jencks, menegaskan bahwa 
lahirnya konsep postmodernisme adalah dari tulisan seorang Spanyol Frederico de Onis. 
Dalam tulisannya "Antologia de la poesia espanola e hispanoamericana" (1934), de Onis 
memperkenalkan istilah tersebut untuk menggambarkan reaksi dalam lingkup modernisme. 
Yang lebih sering dianggap sebagai pencetus istilah tersebut adalah Arnold Toynbee, dengan 
bukunya yang terkenal berjudul "Study of History". Toynbee yakin benar bahwa sebuah era 
sejarah baru telah dimulai, meskipun ia sendiri berubah pikirannya mengenai awal 
munculnya, entah pada saat Perang Dunia I berlangsung atau semenjak tahun 1870-an. 
Menurut analisa Toynbee, era postmodern ditandai dengan berakhirnya dominasi Barat dan 
semakin merosotnya individualisme, kapitalisme, dan Kekristenan. Ia mengatakan bahwa 
transisi ini terjadi ketika peradaban Barat bergeser ke arah irasionalitas dan relativisme. 
Ketika hal ini terjadi, kekuasaan berpindah dari kebudayaan Barat ke kebudayaan non- Barat 
dan muncullah kebudayaan dunia pluralis yang baru. Meskipun istilah ini muncul pada tahun 
1930-an, postmodernisme sebagai sebuah fenomena kultural belum menjadi sebuah 
momentum sampai 40 tahun setelahnya. Ia muncul pertama-tama dalam lingkup kecil 
masyarakat. Selama tahun 1960-an, suasana yang menandai postmodernisme sangat menarik 
bagi para seniman, arsitek, dan pemikir yang sedang mencari alternatif untuk melawan 
dominasi kebudayaan modern. Bahkan beberapa teolog ikut tertarik dengan trend tersebut, 
antara lain William Hamilton dan Thomas J.J. Altizer yang "mengundang arwah" Nietzsche 
untuk memberitakan matinya Allah. Perkembangan yang beraneka ragam ini membuat 
"pengamat kebudayaan" Leslie Fiedler pada tahun 1965 menambahkan istilah "post" kepada 
kata modern sehingga menjadi postmodernisme yang menjadi simbol kontra-kultural pada 
zaman itu.  

Selama tahun 1970-an tantangan postmodern menembus kepada arus budaya utama. Pada 
pertengahan tahun tersebut, muncullah seorang pembela postmodern yang paling konsisten 
mempropagandakan ide postmodern, yakni: Ihab Hassan. Ia menghubungkan postmodernisme 
dengan eksperimentalisme dalam bidang seni dan ultra teknologi dalam bidang arsitektur. 
Tetapi etos postmodern secara tepat menjalar terus ke bidang-bidang lain. Profesor-profesor 
di universitas dalam berbagai fakultas mulai berbicara mengenai postmodernisme. Bahkan 
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beberapa di antara mereka tenggelam dalam konsep-konsep postmodern. Akhirnya 
penerimaan etos baru begitu menjalar terus ke mana-mana sehingga istilah "postmodern" 
menjadi label yang digunakan bagi berbagai fenomena sosial dan budaya. Gelombang 
postmodern menyeret berbagai aspek kebudayaan dan beberapa disiplin ilmu, khususnya 
sastra, arstektur, film, dan filsafat.  

Pada tahun 1980-an, pergeseran dari lingkup kecil kepada lingkup besar terjadi. Secara 
bertahap, suasana postmodern menyerang budaya pop bahkan juga hidup sehari-hari 
masyarakat. Konsep-konsep postmodern bahkan bukan hanya diterima tetapi populer: sangat 
menyenangkan menjadi seorang postmodern. Akibatnya, para kritikus kebudayaan dapat 
berbicara mengenai "nikmatnya menjadi seorang postmodern." Ketika postmodernisme 
diterima sebagai bagian dari kebudayaan, lahirlah postmodernitas.  

 

 

II.3.4  PENCETUS POSTMODERNITAS 

Antara tahun 1960 dan 1990, postmodernisme muncul sebagai sebuah fenomena kebudayaan. 
Mengapa? Bagaimana kita menjelaskan munculnya etos ini dalam masyarakat kita? Banyak 
pengamat menghubungkan transisi ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat pada paruh kedua dari abad ke-20. Faktor pencetus terbesar adalah lahirnya era 
informasi. Penyebaran postmodernisme sejajar dan bergantung kepada transisi ke era 
informasi. Banyak sejarahwan menyebut era modern sebagai "era" industrialisasi, karena era 
ini didominasi oleh produksi barang-barang. Karena fokusnya pada produksi material-
material, modernisme menghasilkan masyarakat industri. Simbolnya adalah pabrik. 
Sebaliknya era postmodern mengarahkan fokus kepada informasi. Kita sedang menyaksikan 
sebuah transisi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Simbolnya adalah 
komputer. Statistik kerja membuktikan bahwa kita sedang mengalami perubahan dari 
masyarakat industri kepada masyarakat informasi. Pada era modern, mayoritas lapangan 
pekerjaan terbuka dalam bidang produksi barang. Pada tahun 1970-an, hanya 13% dari buruh-
buruh di Amerika bekerja dalam produksi barang; 60% bekerja dalam bidang informasi. 
Pelatihan untuk karir yang berkaitan dengan informasi - baik prosesor data maupun konsultan 
- menjadi sangat penting. Masyarakat informasi menghasilkan sekelompok orang baru. 
Ploretariat telah menyerahkan tempatnya kepada "cognitariat." Dan untuk bisnis, munculnya 
masyarakat postmodern berarti perubahan dari model "sentralisasi" kepada model "network." 
Struktur hirarki dalam pengambilan keputusan diganti dengan keputusan bersama. Era 
informasi bukan hanya mengubah pekerjaan kita tetapi juga menghubungkan seluruh belahan 
dunia. Masyarakat informasi berfungsi berdasarkan jaringan komunikasi yang meliputi 
seluruh muka bumi. Efisiensi sistem tersebut sangat mengejutkan. Pada masa lalu, informasi 
tidak secepat perjalanan manusia. Tetapi sekarang informasi dapat mengalir ke seluruh dunia 
secepat cahaya. Yang lebih mengagumkan lagi adalah kemampuan era postmodern untuk 
mendapatkan informasi dari mana saja secara cepat. Karena sistem komunikasi global yang 
begitu canggih, kita dapat mengetahui peristiwa apa saja di mana saja di dunia ini. Kita 
sedang menghuni sebuah desa global.  

Munculnya desa global menghasilkan dampak yang kontradiktif. Budaya massal dan ekonomi 
global yang dihasilkan era informasi berusaha menyatukan dunia menjadi "McWorld." Ketika 
planet ini menyatu pada satu sisi, saat yang sama ia hancur berantakan pada sisi lainnya. 
Munculnya postmodernisme menghasilkan kesadaran global dan menipiskan nasionalisme. 
Nasionalisme semakin suram dengan munculnya gerakan menuju "retribalisasi," menuju 
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loyalitas kepada lingkungan lokal seseorang. Ini bukan hanya terjadi di Afrika tetapi juga di 
Kanada. Kanada berkali-kali terancam oleh disintegrasi antara kelompok berbahasa Perancis 
di propinsi Quebec dan propinsi-propinsi di sebelah barat. Orang-orang sedang mengikuti 
motto: "Berpikirlah secara global, bertindaklah secara lokal." Munculnya masyarakat 
informasi memberikan dasar berpijak bagi etos postmodern. Hidup di desa global 
menyadarkan penduduknya mengenai keanekaragaman budaya di bumi ini. Kesadaran ini 
memaksa kita mengadopsi pola pikir pluralisme. Pola pikir ini bukan hanya bersikap toleran 
kepada kelompok lain, tetapi ia menegaskan dan merayakan keanekaragaman. Perayaan 
keanekaragaman budaya menuntut gaya baru - eklektisisme - gaya postmodernitas. 
Masyarakat informasi telah menyaksikan perubahan besar dari poduksi massal kepada 
produksi segmen. Produksi barang-barang yang sama telah berubah menjadi produksi barang-
barang yang beraneka ragam. Kita berada pada "budaya citarasa" yang menawarkan berbagai 
macam gaya yang tidak ada habisnya. Dulu siswa-siswi SMP dan SMU hanya memiliki tren 
suka-olahraga dan malas-belajar, sekarang mereka dapat mengadopsi tren apa saja sesuai cita-
rasa dan gaya yang mereka sukai.  

 

II.3.5  ALAM POSTMODERNISME TANPA TITIK PUSAT  

Ciri khas postmodernisme adalah tidak adanya titik pusat yang mengontrol segala sesuatu. 
Meskipun postmodern dalam masyarakat bermacam-macam bentuknya, mereka sama-sama 
sepakat bahwa tidak ada fokus atau titik pusat. Tidak ada lagi standar umum yang dapat 
dipakai mengukur, menilai atau mengevaluasi konsep-konsep dan gaya hidup tertentu. 
Lenyaplah sudah usaha mencari sumber otoritas pusat. Lenyaplah sudah usaha untuk mencari 
kekuasaan yang absah dan berlaku untuk semua. Titik pusat sudah bergeser, masyarakat kita 
seperti kumpulan barang- barang yang beraneka ragam. Unit-unit sosial yang lebih kecil 
hanya disatukan secara geografis. Filsuf postmodern, Michel Foucault, menawarkan sebuah 
usulan nama bagi dunia tanpa titik pusat, yaitu "heterotopia." istilah Foucault 
menggarisbawahi perubahan besar yang sedang kita alami. Keyakinan Pencerahan akan suatu 
kemajuan yang terus-menerus melahirkan visi modernisme. Arsitek modernisme berusaha 
membangun sebuah bangunan masyarakat yang sempurna. Kasih, keadilan, dan perdamaian 
akan memerintah masyarakat tersebut. kaum postmodern membuang jauh-jauh impian kosong 
tersebut. Mereka hanya menawarkan keanekaragaman yang tak terhitung banyaknya, 
"multiverse" telah menggantikan model "universe" dari modernisme.  

Postmodernisme sebagai sebuah fenomena kultural; "Lenyapnya titik pusat" yang 
dipopulerkan oleh etos postmodern merupakan ciri utama situasi masa kini. Ini nampak jelas 
dalam kehidupan kultur masyarakat kita. Seni telah mengalami perubahan bersamaan dengan 
perubahan modern menjadi postmodern.  

Postmodern merayakan keanekaragaman; Ciri utama budaya postmodern adalah pluralisme. 
Untuk merayakan pluralisme ini, para seniman postmodern mencampurkan berbagai 
komponen yang saling bertentangan menjadi sebuah karya seni. Teknik seni yang demikian 
bukan hanya merayakan pluralisme, tetapi merupakan reaksi penolakan terhadap dominasi 
rasio melalui cara yang ironis. Buah karya postmodernisme selalu ambigu (mengandung dua 
makna). Kalaupun para seniman ini menggunakan sedikit gaya modern, tujuannya adalah 
menolak atau mencemooh sisi-sisi tertentu dari modernisme.  

Post-modernisme adalah campuran antara macam-macam tradisi dan masa lalu. Post-
Modernisme adalah kelanjutan dari modernisme, sekaligus melampaui modernisme. Ciri khas 
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karya-karyanya adalah makna ganda,ironi, banyaknya pilihan, konflik, dan terpecahnya 
berbagai tradisi, karena heterogenitas sangat memadai bagi pluralisme.  

Charles Jencks, What is Post-Modernisme? 3d ed. (New York: St Martin's Press, 1989), hal. 7  

Salah satu tehnik campuran yang sering digunakan adalah "collage". "Collage" menawarkan 
suatu cara alamiah untuk mencampurkan bahan-bahan yang saling bertentangan. "Collage" 
menjadi wahana kritik postmodern terhadap mitos pengarang/seniman tunggal. Teknik 
lainnya adalah "bricolage", yaitu: penyusunan kembali berbagai objek untuk menyampaikan 
pesan ironis bagi situasi masa kini. Seniman postmodern menggunakan berbagai gaya yang 
mencerminkan suatu eklektisisme yang diambil dari berbagai era dalam sejarah. Seniman 
umumnya menganggap cara demikian harus ditolak karena menghancurkan keutuhan gaya-
gaya historis. Para kritikus tersebut menyalahkan gaya postmodern karena tidak ada ke 
dalaman atau keluasan, melanggar batas sejarah hanya demi memberikan kesan untuk masa 
kini. Gaya dan historis dibuat saling tumpang tindih. Mereka mendapatkan postmodernisme 
sangat kurang dalam orisinalitas dan tidak ada gaya sama sekali. Namun ada prinsip lebih 
mendalam yang ditampilkan melalui ekspresi budaya postmodernisme. Maksud dan tujuan 
karya-karya postmodernisme bukanlah asal-asalan saja. Sebaliknya postmodern berusaha 
menyingkirkan konsep mengenai "seorang pengarang/pelukis asli yang merupakan pencetus 
suatu karya seni". Mereka berusaha menghancurkan ideologi "gaya tunggal" dari modernisme 
dan menggantikannya dengan budaya "banyak gaya". Untuk mencapai maksud tersebut, para 
seniman ini memperhadapkan para peminatnya dengan beraneka ragam gaya yang saling 
bertentangan dan tidak harmonis. Teknik ini - yang mencabut gaya dari akar sejarahnya - 
dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan berusaha meruntuhkan sejarah. Seniman-seniman 
postmodern sangat berpengaruh bagi budaya Barat masa kini. Pencampuran gaya, dengan 
penekanan kepada keanekaragaman, dan penolakan kepada rasionalitas menjadi ciri khas 
masyarakat kita. Ini semakin terbukti dalam banyak ekspresi kebudayaan lainnya.  

 

II.4  ARSITEKTUR POSTMODERN  

Modernisme mendominasi arsitektur (juga bidang lainnya) sampai pada tahun 1970-an. Para 
arsitek modern mengembangkan gaya yang terkenal dengan International style (gaya 
internasional). Arsitektur modern mempunyai keyakinan kepada rasio manusia dan 
pengharapan untuk menciptakan manusia idaman. Berdasarkan prinsip tersebut, arsitek-
arsitek modern mendirikan bangunan sesuai dengan prinsip kesatuan (unity). Frank Llyod 
Wright menjadi contoh bagi arsitek lainnya. Ia mengatakan bangunan-bangunan modern 
harus merupakan sebuah kesatuan organis. Bangunan harus merupakan "kesatuan yang 
agung" (one great thing) dan bukan kumpulan "bahan yang tidak agung" (little things). 
Sebuah bangunan harus mengekspresikan makna tunggal. Karena memegang prinsip 
kesatuan, arsitektur modern mempunyai ciri khas "univalence." Bangunan-bangunan modern 
menunjukkan bentuk yang sederhana dan ini nyata dari pola glass-and-steel boxes. Arsitektur 
mencari bentuk sederhana yang dapat menyampaikan sebuah makna tunggal. Cara yang 
digunakan adalah "repetisi"(pengulangan). Karena mereka juga hendak sempurna dalam 
geometri, bangunan-bangunannya menyerupai model "dunia lain." Arsitektur modern 
berkembang dan menjadi arus yang dominan. Ia memajukan program industrialisasi dan 
menyingkirkan aneka ragam corak lokal. Akibatnya ekspansi arsitektur modern sering 
menghancurkan struktur bangunan tradisional. Ia hampir meratakan semua bangunan 
tradisional dengan bulldozer. Bulldozer adalah alat yang merupakan cetusan jiwa modern 
untuk "maju"(progress). Beberapa arsitek modern belum puas jika perubahan hanya dalam 
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bidang arsitektur. Mereka ingin agar perubahan dalam bidang arsitek, terjadi juga dalam 
bidang-bidang seni, ilmu pengetahuan, dan industri.  

Mari bersama-sama kita bayangkan, pikirkan, dan ciptakan sebuah struktur masa depan baru 
yang meliputi bidang arsitektur, seni pahat, seni lukis, sebagai sebuah kesatuan. Suatu hari 
semua ini akan menjulang sampai ke langit melalui tangan berjuta-juta seniman. Ini menjadi 
keyakinan baru seperti sebuah kristal.  

Walter Gropius," Programme of the staatloches Bauhaus in Weimar" (1919), dalam 
Programmes and Manifestos on Twentieth-Century Architecture,ed. Ulrich Conrads, terj. 
Michael Bullock (London: Lund Humphries, 1970), Hal. 25.  

Arsitektur postmodern muncul sebagai reaksi terhadap arsitektur modern. Postmodern 
merayakan sebuah konsep "Multivalence" (melawan "univalence" dari modernisme). 
Arsitektur postmodern menolak tuntutan modern di mana sebuah bangunan harus 
mencerminkan kesatuan. Justru sebaliknya buah karya postmodern berusaha menunjukkan 
dan memperlihatkan gaya, bentuk, corak, yang saling bertentangan. Penolakan terhadap 
arsitektur modern nampak jelas dalam beberapa contoh. Misalnya, arsiterktur postmodern 
sengaja memberikan ornamen (hiasan). Ini merupakan lawan dari arsitektur modern yang 
membuang segala hiasan-hiasan yang tidak perlu. Contoh lain, arsitektur postmodern 
menggunakan beberapa teknik dan gaya seni tradisional, sedangkan arsitektur modern 
membuang segala gaya dan teknik seni tradisional. Penolakan oleh postmodern terhadap 
modern di dasarkan kepada sebuah prinsip. Prinsip arsitektur postmodern adalah semua 
arsitektur bersifat simbolik. Semua bangunan, termasuk banguan modern, sebenarnya sedang 
berbahasa dengan bahasa tertentu. Karena terlalu memikirkan fungsi banyak arsitek modern 
menyingkirkan dimensi tersebut. Justru karena terlalu berfokus kepada fungsi (utility), karya 
seni modern hanya, merupakan sebuah teknik membangun tanpa nuansa artistik. Dimensi 
artistik telah lenyap dari karya seni modern. Padahal sebuah struktur bangunan memerlukan 
dimensi artistik agar dapat menyampaikan suatu kisah atau melambangkan suatu dunia 
imajiner. Karena terlalu menekankan fungsi. keajaiban dunia seperti bangunan Katedral masa 
silam tidak lagi populer pada zaman modern. Padahal bangunan seperti Katedral 
mengarahkan mata kita kepada suatu dunia lain. Ini yang dikritik oleh kaum postmodern 
terhadap kaum modern.  

Sebuah bangunan mempunyai kekuatan untuk menjadi apa yang diinginkannya, mengatakan 
apa yang ingin dikatakannya sehingga telinga kita mulai mendengar apa yang ingin 
disampaikan oleh bangunan tersebut.  

Charles Moore, dalam Conversations with Architecs, ed. John Cook Heeinrich dan Klotz 
(New York: Praeger, 1973), hal. 243.  

Kaum Postmodern berusaha mengembalikan elemen "fiksi" dari sebuah arsitektur maka 
mereka menambahkan ornamen-ornamen pada arsitektur. Mereka ingin agar bidang arsitektur 
tidak terperangkap oleh pertanyaan "apa fungsinya?" Arsitektur harus kembali berperan untuk 
menciptakan "bangunan-bangunan yang kreatif dan imajinatif." Kritik postmodern terhadap 
modern semakin menjadi-jadi. Kaum modern menekankan adanya universalitas dan adanya 
nilai-nilai yang tidak terbatas sejarah, dan ini ditolak secara tegas oleh kaum postmodern. 
Selama ini kaum modern menganggap karya-karya mereka sebagai hasil rasio dan logika. 
Padahal kaum postmodern melihat dengan jelas semuanya itu hanyalah usaha mendapatkan 
kekuasaan dan menguasai orang lain. Bahasa modern adalah bahasa kekuasaan. Bangunan-
bangunan modern menggunakan bahan-bahan industri dan mereka melayani sistem industri. 
Bentuk-bentuk demikian mewujudkan dunia baru yang dikuasai sains dan teknologi. Kaum 
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postmodern mau melenyapkan bahasa kekuasaan tersebut. Kaum modern menekankan konsep 
kesatuan dan keseragaman (uniformity) arsitektur yang ternyata sangat tidak manusiawi. 
Arsitektur demikian berbicara dengan bahasa produksi massal dan standar. Kaum postmodern 
menolak secara tegas konsep dan bahasa demikian. Mereka ingin menemukan sebuah bahasa 
baru yang menghargai keanekaragaman dan pluralisme.  

 

 

 

 

 

II.5  POSTMODERN DALAM BIDANG SENI  

Arsitektur postmodern lahir sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip arsitektur modern 
pada abad ke-20. Kehadiran postmodern dalam bidang seni juga menampakkan gejala 
penolakan yang serupa. Arsitektur modern tidak menghargai gaya masa lalu. Pakar seni 
seperti Clement Greenberg menyatakan bahwa seni modern juga menolak gaya-gaya seni 
sebelumnya. Kaum modern menemukan identitas dirinya dengan membuang segala sesuatu 
yang lain dari dirinya; dengan cara ini, para seniman modern mengatakan bahwa hasil karya 
seni mereka bersifat "murni" (orisinal). Kecenderungan modern dalam bidang seni sama 
dengan bidang arsitektur, yaitu: "univalence". Melalui ini, kebanggaan seniman modern 
hanyalah jika mereka mempunyai "stylistic integrity" (integritas gaya). Sebaliknya seni 
postmodern berangkat dengan kesadaran adanya hubungan erat antara miliknya dan milik 
orang lain. Karena itulah, seni postmodern menganut keanekaragaman gaya atau 
"multivalence". Kalau modern menyukai "murni." maka postmodern menyukai "tidak murni."  

Pada dasarnya seni postmodern tidak eksklusif dan sempit tetapi berbauran (sintetis). Karya 
seni tersebut dengan bebas memasukkan berbagai macam kondisi, pengalaman, dan 
pengetahuan jauh melampaui obyek yang ada. Karya ini tidak melukiskan pengalaman 
tunggal dan utuh. Justru yang hendak dicapai adalah keadaan seperti sebuah ensiklopedia, 
yaitu: masuknya jutaan elemen, penafsiran, dan respons.  

Howard Fox, "Avant-Garde in the Eighties", dalam The Post-Avant- Garde: Painting in the 
Eighties, ed. Charles Jencks (London: Academy Editions, 1987), hal. 29-30.  

Banyak seniman postmodern menggabungkan keanekaragaman dengan teknik 
pencampuradukan. Seperti kita ketahui, teknik yang mereka sukai adalah "collage". 
Kenyataanya, Jacques Derrida (dijuluki "Aristoteles tukang campur") menegaskan collage 
sebagai bentuk utama dari wacana postmodern. Perlahan namun pasti, "collage" menarik para 
pecinta seni ke dalam makna yang dihasilkan "collage" tersebut. Karena "collage" bersifat 
heterogen, maka makna yang dihasilkannya tidak mungkin tunggal dan stabil. "Collage" 
menarik para pecinta seni untuk selalu memperoleh makna baru melalui aneka ragam 
campuran di dalamnya. Akhirnya seni pencampuradukan menjadi sebuah "pastiche". Tujuan 
teknik ini (yang digunakan oleh high-culture dan Video MTV) adalah memperhadapkan para 
penonton dengan gambar-gambar yang saling bertentangan sehingga tidak ada lagi makna 
objektif. Dengan pola yang saling bertentangan, warna yang tidak selaras, dan tata huruf yang 
kacau, "pastiche" menyebar dari dunia seni menuju kehidupan sehari- hari. Ini nampak dari 
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sampul buku, sampul majalah, dan iklan-iklan yang ada. Segala campuran dan 
keanekaragaman itu bukan hanya untuk menarik perhatian. Daya tarik sebenarnya tidak 
sedangkal itu, namun jauh lebih dalam. Ini merupakan bagian dari sikap postmodern, yaitu: 
menantang kekuatan modernisme yang ada dalam berbagai lembaga, tradisi, dan aturan. 
Seniman postmodern tidak suka kepada pengagung-agungan seorang seniman modern karena 
kemurnian hasil karyanya. Mereka tidak suka kepada apa yang disebut "stylistic integrity" 
(integritas gaya). Bagi mereka, tidak ada hasil karya seni yang tunggal. Mereka sengaja 
menggunakan metode pinjaman dari hasil karya lain, kutipan, petikan, kumpulan, dan 
pengulangan dari karya-karya yang ada. bagi mereka, "seniman tunggal yang menghasilkan 
karya tunggal" hanyalah dongeng belaka.  

Kritik postmodern sangat radikal. Kritik tersebut dapat ditemukan dalam karya fotografi 
seorang bernama Sherrie Levine. Levine memfoto ulang foto-foto indah hasil karya dua 
fotografer terkenal Walker Evans dan Edward Weston. Setelah memfoto ulang, Levine 
menegaskan bahwa foto- foto itu adalah karya pribadinya. Pembajakannya sangat jelas 
sehingga orang lain tidak mudah mengecapnya sebagai plagiat (pengekor) biasa. Memang 
tujuannya bukanlah menipu orang-orang dengan mengatakan bahwa itu adalah hasil karyanya 
dan bukan hasil karya orang lain. Tujuan utamanya adalah membuat orang berfikir keras 
untuk membedakan manakah "yang asli" dan manakah yang "tiruan". Maka kesimpulannya: 
tidak ada perbedaan antara "karya asli" dan "karya tiruan."  

 

 

II.6  POSTMODERNISME SEBUAH FENOMENA DALAM BUDAYA POP  

Kebanyakan dari kita berhubungan langsung postmodernisme melalui novel fiksi sains dan 
novel mata-mata. Keduanya sangat berpengaruh dalam budaya populer kita sekarang. Namun 
secara tidak sadar, kita telah terbuka kepada etos postmodern. Keterbukaan kepada etos 
postmodern melalui budaya pop adalah ciri khas postmodern. Ciri khas lainnya adalah tidak 
mau menempatkan "seni klasik tinggi" di atas budaya "pop." Postmodern unik karena ia 
menjangkau bukan kelas elite tetapi kelas masyarakat biasa, masyarakat yang terbiasa dengan 
budaya pop dan media massa. Hasil karya postmodern juga bermakna ganda. Mereka 
berbicara dengan sebuah bahasa dan menggunakan elemen-elemen yang dapat diterima oleh 
orang-orang awam ataupun seniman dan arsitek handal. Dengan cara demikian, 
postmodernisme berhasil menyatukan dua alam yang berbeda, yaitu profesional dan populer.  

 

 

II.6.1  PEMBUATAN FILM SEBAGAI DASAR PIJAKAN BUDAYA POSTMODERN  

Perkembangan teknologi membantu 
penyebaran postmodern ke dalam sisi- sisi 
penting dan budaya pop. Salah satu sisi 
terpenting adalah industri film, teknologi 
pembuatan film sangat cocok dengan etos 
postmodern, yakni: film menggambarkan 
yang tidak ada menjadi seolah-olah ada. 
Sekilas lalu, film adalah sebuah cerita utuh 
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yang ditampilkan oleh para aktor dan aktris. Kenyataannya, film adalah rekayasa teknologi 
dengan bantuan ahli-ahli spesialis dari berbagai bidang yang tidak jarang kelihatan dalam 
film. Adanya kesatuan dalam sebuah film sebenarnya adalah ilusi. Film berbeda dengan 
teater. Film tidak pernah berisi penampilan sekelompok aktor/aktris sekaligus secara utuh dan 
berkesinambungan. Apa yang penonton lihat "berkesinambungan" adalah semacam sisa dari 
berbagai adegan dalam proses pembuatan film itu sendiri, yang tidak saling berhubungan baik 
secara waktu maupun tempat. Alur cerita sebuah film hanyalah tipuan. Apa yang nampak 
"berhubungan" atau "berkesinambungan" sebenarnya hanyalah kumpulan adegan yang 
diambil pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Alur sebuah film yang kita lihat, ternyata 
tidak seperti demikian alurnya pada waktu film berada dalam proses pembuatan tersebut. 
Yang menyatukan adegan-adegan yang terpecah-pecah itu adalah seorang editor. Dialah yang 
menyambungkan adegan-adegan yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Kadang-kadang 
peran yang sama belum tentu diperankan oleh satu aktor. Sutradara sering menggunakan 
peran pengganti (stunt-man) untuk adegan- adegan berbahaya. Kemajuan teknologi 
memungkinkan edit untuk menduplikasi wajah sang aktor sehingga wajahnya dalam film 
lama dapat diambil dan dimasukkan dalam film yang baru. Semuanya ini adalah hasil 
rekayasa komputer. Akhirnya, film yang kita tonton adalah produk kecanggihan teknologi. 
Tim-tim yang berbeda menggunakan fotografi dan metode lainnya untuk mengumpulkan 
bahan-bahan. Bahan-bahan ini digabungkan oleh editor untuk menghasilkan apa yang nampak 
sebagai "kesatuan" di depan mata penonton. Berbeda dengan teater, kesatuan dan 
kesinambungan sebuah film adalah jasa teknologi, dan bukan jasa aktor-aktornya. Karena 
kesatuan sebuah film terletak dalam teknik pembuatannya, maka sutradara dan editor 
mempunyai kebebasan untuk mengatur dan memanipulasi jalannya cerita dengan berbagai 
cara. Mereka dapat mencampurkan adegan-adegan yang tidak saling berhubungan tanpa harus 
mengorbankan kesatuan film itu. Pembuat film postmodern senang mengubah konsep tempat 
dan konsep waktu menjadi di sini dan kini selamanya. Usaha mereka dalam hal ini dipacu 
oleh banyaknya film yang telah diproduksi sebelumnya sehinga mereka mempunyai bahan 
untuk mencampurkannya. Misalnya: adegan Humphrey Bogart dalam film "The Last Action 
Hero" dan Groucho Marx dalam iklan Diet Pepsi. Kemajuan teknologi memungkinkan 
penggabungan keduanya, penggabungan "dunia nyata" dengan kenyataan lain. Contoh lain 
adalah penggabungan tokoh kartun dan tokoh manusia dalam film "Who Framed Roger 
Rabbit?".  

Kemampuan seorang sutradara menggabungkan berbagai potongan menjadi sebuah film yang 
utuh, memungkinkannya untuk melenyapkan perbedaan antara kebenaran dan dongeng, 
kenyataan dan khayalan. Sutradara- sutradara postmodern menggunakan kesempatan ini 
untuk mewujudnyatakan etos postmodern. Misalnya, film-film postmodern membuat film 
fiksi dan fantasi seperti layaknya kejadian nyata (film "Groundhog Day"). Mereka 
menggabungkan kisah film fiksi dengan aspek dokumenter (film "The Gods Must Be Crazy"). 
Mereka mencampurkan sebagian catatan sejarah dengan spekulasi dan mencampurkan dunia-
dunia yang tidak berhubungan yang dihuni oleh tokoh-tokoh yang tidak jelas manakah yang 
asli (film "Blue Velvet"). Hidup dalam era postmodern berarti hidup di dalam dunia yang 
menyerupai film. Sebuah dunia dimana kebenaran dan dongeng bercampur. Kita melihat 
dunia sama seperti kita melihat film, dan kita curiga apakah yang kita lihat hanyalah sebuah 
ilusi. Kita dapat memahami sesuatu dalam pikiran sang sutradara. Ia mengajak kita melihat 
sesuatu yang sering terabaikan/terlupakan dalam dunia yang film itu gambarkan. Sebaliknya 
ketika melihat dunia sebenarnya, kaum postmodern tidak lagi percaya adanya sebuah Pikiran 
di baliknya.  

 

II.6.2  TELEVISI DAN PENYEBARAN BUDAYA POSTMODERN  
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Teknologi pembuatan film memberikan dasar pijakan untuk budaya pop postmodern. Namun 
televisi merupakan sarana yang lebih efisien untuk menyebarkan etos postmodern ke seluruh 
lapisan masyarakat. Dilihat dari satu sisi, televisi hanyalah saranan yang efektif untuk 
menantikan turunnya film dari bioskop ke televisi. Banyak program televisi yang isinya hanya 
film-film, mulai dari yang pendek sampai miniseri. Televisi adalah sebuah sarana yang 
digunakan oleh film-film untuk menyerbu kehidupan sehari-hari jutaan orang. Sejauh ini, 
televisi hanyalah perpanjangangan tangan dari industri film. Tetapi lepas dari hubungan 
dengan film, televisi memperlihatkan ciri khasnya sendiri. Dalam banyak hal, televisi jauh 
lebih fleksibel daripada film. Televisi melampaui film dengan menyajikan siaran langsung. 
Kamera televisi dapat menayangkan gambar kejadian langsung kepada pemirsa di seluruh 
belahan dunia. Kemampuan untuk menyiarkan secara langsung membuat orang percaya 
bahwa televisi menyajikan peristiwa aktual yang benar-benar terjadi, tanpa adanya penafsiran, 
edit, atau komentar. Karena inilah televisi telah menjadi kriteria untuk membedakan yang 
nyata dan tidak. Banyak pemirsa tidak menganggap penting banyak hal. Tetapi jika CNN, 
Sixty Minutes menayangkannya, mereka akan segera merasa hal tersebut penting. Segala 
sesuatu tidak penting jika tidak ditayangkan televisi. Televisi mampu menayangkan fakta 
secara langsung dan mampu menyebutkan produksi-produksi film. Kemampuan ganda 
demikian membuat televisi memiliki kekuatan yang unik. Ia mampu mencampurkan 
"kebenaran" (apa yang orang banyak anggap sebagai kejadian nyata) dengan "fiksi" (apa yang 
orang banyak anggap sebagai khayalan yang tidak pernah terjadi dalam kenyataan). Film 
tidak dapat melakukan ini. Televisi masa kini melakukan hal tersebut terus-menerus. Ketika 
ada siaran langsung, di tengah-tengah siaran itu selalu diputus oleh "pesan dari sponsor." 
Televisi melampaui film untuk mewujudkan etos postmodern. Televisi komersil menyajikan 
berbagai gambar kepada permirsa. Berita sore akan menghantam penonton dengan gambar-
gambar yang tidak saling berhubungan: perang di suatu daerah terpencil, pembunuhan di 
dekat rumah, ucapan dari seorang politikus, skandal seks terbaru, penemuan ilmiah baru, 
berita olahraga. Campuran-campuran ini disisipkan dengan iklan baterai yang tahan lama, 
sabun mandi yang lebih bersih, makan pagi yang lebih sehat, dan liburan yang lebih 
menyenangkan. Dengan menampilkan berbagai gambar tersebut (berita dan iklan), televisi 
menciptakan kesan bahwa berita dan iklan sama pentingnya. Siaran berita diikuti oleh 
program-program utama yang terlalu banyak untuk menarik dan membuat pemirsa bertahan. 
Maka isi program-program tersebut adalah film laga, skandal, kekerasan, dan seks. Drama-
drama malam hari mempunyai bobot yang sama dengan berita sebelumnya. Dengan cara ini, 
televisi melenyapkan perbedaan antara kebenaran dan fiksi, antara peristiwa yang benar-benar 
memilukan hati dan peristiwa sepele. Ini terjadi bukan hanya pada satu saluran televisi, tetapi 
berpuluh bahkan ratusan saluran yang berbeda-beda. Hanya dengan sebuah remote control di 
tangan, seseorang dapat memilih apa pun yang ia suka, mulai dari berita terbaru, pertandingan 
tinju, laporan ekonomi, film kuno, laporan cuaca, film komedi, film dokumenter, dan 
sebagainya. Dengan menawarkan begitu banyak campuran gambar, secara tidak sengaja 
televisi menyejajarkan hal-hal yang tidak saling cocok. Televisi membutuhkan kejelasan 
waktu dan tempat. Televisi mencampuradukkan masa lalu dan masa kini, yang jauh dan yang 
dekat, segala sesuatunya di- bawa menjadi kini dan di sini, di hadapan pemirsa televisi. 
Dengan cara ini, televisi memperlihatkan dua ciri khas postmodern: menghapus batas antara 
masa lalu dan masa kini; dan menempatkan pemirsa dalam ketegangan terus-menerus. 
Banyak pengamat sosial menganggap televisi sebagai cermin dari kondisi psikologis dan 
budaya postmodern. Televisi menyajikan begitu banyak gambar yang tidak berhubungan 
dengan realitas, gambar-gambar yang saling berinteraksi terus-menerus tanpa henti. Film dan 
televisi telah di persatukan oleh sebuah alat yang lebih baru - komputer pribadi.  

Lenyapnya ego adalah tanda kemenangan postmodernisme.... Sang diri diubahkan menjadi 
sebuah tampilan kosong yang berisi kebudayaan yang telah jenuh namun hiperteknis.  
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Arthur Kroker, Marilouise Kroker dan David Cook, "Panic Alphabet", dalam Panic 
Encyclopedia: The Definitive Guide to the Postmodern Scene (Montreal: New World 
Perspectives, 1989), hal. 16.  

Munculnya "monitor" - layar bioskop, layar kaca televisi ataupun monitor computer, 
melenyapkan perbedaan antara diri sebagai subjek dan dunia sebagai objek. "Monitor" bukan 
sekadar objek di luar diri kita yang kita sedang lihat. Yang terjadi dalam monitor bukan 
sesuatu kejadian di luar sana dan diri kita di sini. "Monitor" membawa kita ke dunia luar sama 
seperti dunia luar masuk ke dalam diri kita. Yang terjadi dalam televisi merupakan 
manifestasi diri kita, yang terjadi dalam diri kita adalah penjelmaan televisi. Televisi telah 
menjadi sebuah wujud nyata dari jiwa kita. Hidup dalam era postmodern berarti hidup dalam 
dunia yang dipenuhi oleh berbagai gambar yang bercampur-aduk. Dunia televisi memecahkan 
gambar-gambar menjadi potongan-potongan dan kaum postmodern tetap yakin bahwa itu 
hanyalah campuran gambar-gambar.  

 

II.6.3  WUJUD-WUJUD LAIN POSTMODERNISME DALAM BUDAYA POP  

Film telah menyajikan budaya postmodern, dan televisi menyebarkannya , tetapi musik rock 
merupakan ciri yang paling khas dari budaya pop postmodern. Lirik lagu-lagu rock 
mencerminkan semboyan postmodern. Hubungan antara musik rock dan budaya postmodern 
lebih mendalam lagi. Musik rock memiliki ciri utama dari postmodern, yaitu: fokus kepada 
global dan lokal. Musik rock kontemporer mendapatkan banyak penggemar dan mampu 
menyatukan seluruh dunia. Tentunya kita ingat dengan tokoh-tokoh musik rock yang 
melakukan tur keliling dunia. Pada saat yang sama, musik rock mempertahankan selera lokal. 
Dalam penampilan grup-grup rock yang besar maupun yang kecil (tidak terkenal), musik rock 
memperlihatkan pluralitas gaya yang diambil dari gaya musik setempat (lokal dan etnis 
tertentu). Yang tidak kalah penting, musik rock juga menggunakan sarana produksi elektronik 
sebagaimana televisi dan film. Dimensi penting dari budaya rock adalah penampilan langsung 
dari bintang-bintangnya. Konser musik rock tidak seperti konser tradisional dimana sang 
penyanyi berusaha berkomunikasi secara akrab dengan penonton. Yang terjadi dalam konser 
musik rock adalah "kedekatan massal yang dibuat-buat." Konser rock kini merupakan 
peristiwa massal, melibatkan puluhan ribu penggemar. Kebanyakan penggemar tidak dapat 
melihat penampilan sang bintang dari dekat. Namun mereka masih berusaha mengalami 
pengalaman tersebut. Penampilan tersebut diperlihatkan kepada mereka melalui banyak layar 
video yang menyorot wajah sang bintang dari dekat. Tehnik ini menciptakan jarak antara sang 
bintang dan penonton. Penggemar kelompok rock Jubilant merasa dekat dengan idola mereka 
sekalipun hanya lewat layar televisi. Teknologi mengubah kedekatan dalam sebuah 
pertunjukkan langsung menjadi kumpulan ribuan penggemar yang menonton layar video 
bersama-sama sementara mereka diserbu dengan berbagai-bagai efek cahaya, suara dan 
sebagainya. Teknologi melenyapkan perbedaan antara penampilan aslinya dan tayangannya di 
televisi. Teknologi melenyapkan perbedaan antara penampilan langsung dan duplikasinya 
dalam musik. Penampilan langsung bukan lagi realitas yang terdapat dalam konteks khusus. 
Ia adalah campuran antara apa yang sang bintang tampilkan dan apa yang teknologi hasilkan. 
Penampilan itu dibungkus dalam kemasan teknologi setelah itu baru disajikan kepada para 
penggemar. Wujud etos postmodern yang lebih sederhana adalah cara berpakaian. Model 
pakaian postmodern mempunyai kecenderungan yang mirip dengan budaya pop lainnya. Kita 
melihat ditonjolkannya merek dan label produk. Ini melenyapkan perbedaan antara pakaian 
dan iklan pakaian. Wajah postmodern nampak dalam "bricolage." Berbeda dengan pola 
pakaian tradisional yang menyatukan berbagai corak secara harmonis, gaya postmodern 
sengaja menggabungkan elemen-elemen yang bertentangan, misalnya: pakaian dan aksesoris 
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dari 10, 20, 30 dan 40 tahun lalu dipakai bersama-sama. Percampuran yang bertentangan 
tersebut dimaksudkan sebagai sebuah ironi atau ejekan terhadap model pakaian modern, 
bahkan terhadap seluruh industri pakaian modern.  

Dari musik rock ke turisme ke televisi sampai ke bidang pendidikan, yang dipromosikan oleh 
iklan dan yang dicari oleh konsumen bukan lagi barang-barang, tetapi pengalaman.  

Steven Connor, Postmodernist Culture (Oxford: Basil Blackwell, 1989), hal 154.  

Budaya pop zaman kita mempunyai dua ciri khas postmodern: pluralisme dan anti-
rasionalisme. Seperti nyata dari cara mereka berpakaian dan musik yang mereka dengar, 
kaum postmodern tidak lagi percaya kalau dunia mereka mempunyai sebuah fokus. mereka 
tidak lagi percaya bahwa rasio manusia dapat menangkap struktur logika alam semesta. 
Mereka hidup dalam dunia yang tidak membedakan antara kebenaran dan dongeng. 
Akibatnya mereka menjadi pengumpul bermacam-macam pengalaman, gudang yang brisi 
berbagai hal sementara, jembatan yang dilintasi bermacam-macam gambar, dan dihujani 
dengan aneka ragam media dalam masyarakat postmodern. Postmodernisme memiliki asumsi 
yang bermacam-macam. Ini terbukti dari berbagai sikap dan ekspresi mereka dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan tersebut, kita menemukan bermacam-macam orang 
dalam masyarakat. Ekpresinya bervariasi dari cara berpakaian sampai televisi, termasuk 
musik dan film di dalamnya. Postmodernisme menjelma dalam beraneka ragam ekspresi 
budaya, termasuk arsitektur, seni, dan sastra. Lebih dari segalanya, postmodernisme adalah 
sebuah pemandangan intelektual. Postmodernisme menolak gambaran mengenai seorang 
pemikir tunggal yang dilahirkan oleh Pencerahan. Postmodern mengejek mereka yang merasa 
yakin dapat melihat dunia dari suatu titik puncak seolah-olah mereka dapat berbicara demi 
kepentingan seluruh umat manusia. Postmodernisme telah menggantikan cita-cita pencerahan 
tersebut dengan keyakinan baru, yaitu: semua pernyataan mengenai kebenaran dan kebenaran 
itu sendiri terbatas oleh kondisi sosial.  
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BAB  III 
ARSITEKTUR, SEJARAH DAN BUDAYA MASYARAKAT INDONESI 

 
 
 
III.1   PENGANTAR 
Jatidiri akan siapa diri kita akan menentukan cara pandang kita terhadap diri sendiri dimana 
kita menempatkan diri kita dalam kehidupan berdampingan dengan peradaban lain diseluruh 
dunia. Dari mana kita berasal akan memberikan pandangan bagi kita untuk menguatkan 
identitas diri peradaban kita dan memberikan pengaruh pada pandangan akar tempat kita 
berpijak sebelumnya, laksana sebuah busur yang pernah dilepaskan, dimana sebelumnya kita 
pernah berpijak dan dari arah mana busur itu ditarik? Siapa nenek moyang peradaban 
arsitektur kita akan memberitahu kita agar tidak salah dalam memandang sejarah, sehingga 
kita yakin bahwa kita memiliki hubungan masa lalu yang kuat dan patut dipertahankan, kita 
mengerti siapa yang memberikan kepada kita amanat untuk melestarikan cara pandang hidup 
dan peradaban arsitektur kita, sehingga kita tidak dengan serta-merta mengatakan bahwa kita 
harus mengambil dasar peradaban lain bagi kelangsungan peradaban kita sendiri. Pertanyaan 
selanjutnya adalah kemanakah langkah kita menuju? Bisakah kita memberitahu kepada 
seluruh dunia bahwa kita memiliki jatidiri cara pandang hidup dan peradaban arsitektur? 
Bolehkah kita mulai menarik batas-batas tentang kemungkinan bahwa kita perlu mengkaji 
kembali kekayaan masa lalu yang demikian gemerlap, sehingga tidak pernah terjadi kita 
sebagai bangsa luntur rasa memiliki terhadap peradaban arsitektur kita sendiri saat melihat 
peradaban lain telah demikian pesat, yang membuat kita selalu memandang peradaban luar itu 
sebagai peradaban yang lebih berharga untuk diperjuangkan? 
Kekayaan sesungguhnya dari sebuah bangsa adalah apa yang ditinggalkan oleh tradisi budaya 
dan keagungan cara pandang hidup. Meskipun dunia semakin mengglobal dan segala hal 
menjadi semakin sama, semakin seragam setiap waktu, ada baiknya kita mengetahui dengan 
jelas identitas cara pandang hidup kita sesungguhnya dan memulai membina diri dengan cara 
yang lebih sesuai dengan cara pandang hidup itu. Kekayaan yang muncul dari peninggalan 
masa lalu bukanlah bentuk bangunan yang megah dan betapa indahnya, atau menariknya 
ornamentasi, atau bilakah sebuah bangunan peninggalan masa lampau bisa mendatangkan 
uang karena turis-turis tertarik untuk melihatnya. Kekayaan sesungguhnya adalah prinsip-
prinsip dasar dari tatanan budaya teratur yang membentuk peradaban, sebuah blueprint untuk 
kelangsungan tradisi. Segala peninggalan masa lampau dari nenek moyang kita tidaklah akan 
berarti apapun kecuali kita bisa mengambilnya sebagai dasar untuk menentukan arah langkah 
kita selanjutnya. Tanpa itu, kita akan menjadi bangsa yang mengekor kepada peradaban 
bangsa lain yang (kita pikir) lebih maju (lebih dulu berkembang) daripada kita. Sebagaimana 
diketahui, peradaban arsitektur kita seringkali merupakan peradaban yang tidak disebut dalam 
kancah peradaban 'dunia', dalam banyak kasus, dalam penjelasan-penjelasan arsitektur. 
Bahkan kebanyakan literatur dari kurikulum pendidikan ke-arsitekturan Indonesia saat ini 
mementingkan sejarah barat yang jelas-jelas bukan sesuatu yang kita miliki. Dalam arsitektur 
klasik Eropa, ditemukan konsep nyata dan kongkret yang terbentuk oleh pengalaman yang 
dipelajari, dan diimplementasikan. Konsep ini memiliki bagian-bagian proporsi, komposisi, 
keindahan dan kemegahan. Arsitektur tradisional Indonesia dipandang oleh mereka yang 
kurang memahami sebagai konsep yang tidak jelas, berdasarkan intuisi atau naluri dan 
kebiasaan semata, sehingga tidak adanya konsep kongkret ini disebut sebagai tidak mendasar. 
Namun, hal ini melalui naluri kita haruslah dinyatakan salah, karena kita bukanlah suatu 
bangsa tanpa peradaban teratur yang tidak mendasar. Kita memiliki sebuah jatidiri dalam 
peradaban kita, dimana konsep dengan bagian seperti proporsi, komposisi, keindahan dan 
kemegahan jelas-jelas merupakan bagian dari keteraturan tersebut. Peradaban Eropa 
berkembang dengan dukungan penuh dari ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, 
sedangkan peradaban kita tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, melainkan didukung oleh 
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kepercayaan supranatural, sesuatu yang tidak berkembang pesat di dunia barat. Namun hal ini 
tidak menjadikan peradaban kita tidak teratur, karena kepercayaan supranatural tersebut 
ditampilkan melalui perhitungan matematis dan ilmu pengetahuan terukur, lagipula peradaban 
Klasik Eropa juga didasari oleh supranatural keyakinan mayoritas (Christianity). Peradaban 
barat merupakan peradaban yang berkembang pesat dan maju sebelum kita sempat maju. 
Alasan kita tidak dapat mengembangkan peradaban arsitektur Nusantara dengan baik adalah 
karena bangsa kita terlambat belajar, dan kita juga tidak memiliki kesempatan yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya, berhubung selama berabad-abad, 
negeri ini dikendalikan bukan oleh peradaban kita.  
 
 
III.2   PERKEMBANGAN ARSITEKTUR INDONESIA  
 
III.2.1   JAMAN KUNO 
Telah banyak teori yang mencoba menjelaskan perihal bagaimana caranya pengaruh 
kebudayaan India (Hindu-Buddha) sampai ke kepulauan Indonesia. Hal yang sudah pasti 
adalah berkat adanya pengaruh tersebut penduduk kepulauan Indonesia kemudian memasuki 
periode sejarah sekitar abad ke-4 M. Menurut J.L.A Brandes (1887) penduduk Asia Tenggara 
termasuk yang mendiami kepulauan Indonesia telah mempunyai 10 kepandaian menjelang 
masuknya pengaruh kebudayaan India, yaitu: (1) mengenal pengecoran logam, (2) mampu 
membuat figur-figur manusia dan hewan dari batu, kayu, atau lukisan di dinding goa, (3) 
mengenal instrumen musik, (4) mengenal bermacam ragam hias, (5) mengenal sistem 
ekonomi barter, (6) memahami astronomi, (7) mahir dalam navigasi, (8) mengenal tradisi 
lisan, (9) mengenal sistem irigasi untuk pertanian, (10) adanya penataan masyarakat yang 
teratur. Dalam kondisi peradaban seperti itulah mereka kemudian berkenalan dan menerima 
para niagawan dan musafir dari India ataupun dari Cina. Setelah berinteraksi dengan para 
pendatang dari India, maka diterimalah beberapa aspek kebudayaan penting oleh penduduk 
kepulauan Indonesia. Aspek-aspek kebudayaan dari India yang diterima oleh nenek moyang 
bangsa Indonesia benar-benar barang baru, yang tidak mereka kenal sebelumnya, yaitu: 
1. Aksara Pallava 
2. Agama Hindu dan Buddha 
3. Penghitungan angka tahun Saka 
Melalui ketiga aspek kebudayaan dari India itulah kemudian peradaban nenek moyang bangsa 
Indonesia terpacu dengan pesatnya, berkembang dan menghasilkan bentuk-bentuk baru 
kebudayaan Indonesia kuna yang pada akhirnya pencapaian itu diakui sebagai hasil kreativitas 
penduduk kepulauan Indonesia sendiri. Dengan dikenalnya aksara Pallava, atau sering juga 
disebut dengan huruf Pascapallava, nenek moyang bangsa Indonesia mampu 
mendokumentasikan pengalaman dalam kehidupannya. Terbitnya prasasti-prasasti dari 
kerajaan-karajaan kuna, penggubahan karya sastra dengan berbagai judul, serta dokumentasi 
tertulis lainnya adalah berkat dikenalnya aksara Pallava. Bahkan di masa kemudian aksara 
Pallava itu kemudian “dinasionalisasikan” oleh berbagai etnis Indonesia, maka muncullah 
antara lain aksara Jawa Kuna, Bali Kuna, Sunda Kuna, Lampung, Batak, dan Bugis. Wilayah 
kepulauan Indonesia segera memasuki zaman sejarahnya ketika sumber tertulis yang berupa 
prasasti awal telah dijumpai di wilayah ini. Sebagaimana diketahui prasasti-prasasti pertama 
itu terdapat di wilayah Jawa bagian barat dan Kalimantan Timur. Di Jawa bagian barat 
berkembang institusi kerajaan yang bercorak kebudayaan India pertama kali, yaitu 
Tarumanagara yang salah satu rajanya bernama Purnnavarmman. Dalam pada itu di 
Kalimantan Timur juga berkembang sistem kerajaan yang sama, berkat peninggalan-
peninggalan prasasti Yupa yang masih bertahan hingga kini, diketahui adanya kerajaan kuna 
di wilayah Kutai, rajanya yang dikenal dalam prasasti bernama Aswawarmman. Walaupun di 
kedua lokasi tersebut prasasti-prasastinya belum mencantumkan kronologi yang pasti, tetapi 
dapat diduga bahwa kerajaan-kerajaan pertama di bumi Nusantara itu berkembang pada 
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sekitar abad ke-4 M. Prasasti yang berangka tahun pertama dijumpai di wilayah Jawa bagian 
tengah, disebut prasasti Canggal yang berangka tahun 652 Saka atau 732 M. Prasasti itulah 
yang merupakan bukti awal bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah menghitung tahun, 
dan system penghitungan yang dipakai merekam adalah penghitungan tahun Saka dari 
kebudayaan India. Sejak saat itu masyarakat Jawa Kuna seterusnya mencantumkan data 
kronologi untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, 
tahun-tahun tidak lagi lewat dan diabaikan begitu saja. Akibat diterimanya agama Hindu-
Buddha oleh penduduk kepulauan Indonesia terutama Jawa, maka banyak aspek kebudayaan 
yang dihubungkan dengan kedua agama itu menjadi turut berkembang pula. Hal yang dapat 
diamati secara nyata terjadi dalam bidang seni arca dan seni bangun (arsitektur). Bentuk 
kesenian lain yang turut terpacu sehubungan dengan pesatnya kehidupan agama Hindu-
Buddha dalam masyarakat adalah seni sastra. Banyak karya sastra dan susastra yang digubah 
dalam masa Hindu-Buddha selalu dilandasi dengan nafas keagamaan Hindu atau Buddha. 
Juga diuraikan perihal ajaran agama yang dianyam dengan cerita-cerita yang melibatkan para 
ksatria dan kerajaan-kerajaan atau kehidupan pertapaan. 
Dalam hal seni arca sudah tentu, penggarapannya selalu dibuat untuk keperluan keagamaan. 
Di Jawa pernah berkembang suatu bentuk kesenian yang disebut bentuk “Kesenian Terikat”. 
Bentuk kesenian itu selalu terkait dengan kehidupan keagamaan, kesenian yang 
dikembangkan oleh para seniman (silpin) didedikasikan kepada keperluan agama. Bentuk 
kesenian terikat sukar untuk berubah, sebab kesenian itu tidak saja dikaitkan dengan agama 
tetapi juga dipersembahkan untuk kehidupan agama suatu komunitas (Vogler 1948). Seniman 
sebagai sosok individual dirasakan tidak perlu untuk ditampilkan, kalaupun disebutkan --
misalnya dalam karya-karya sastra-- nama seniman pujangga itu ditulis dengan panggilan 
samaran seperti Prapanca (lima kekurangan), Tantular (tidak bisa bertutur), Nirartha (tidak 
punya harta), dan lainnya lagi. Sedangkan dalam bidang seni arca atau pun arsitektur, diri 
seniman pembuatnya tidak pernah ada disebutkan. Dalam hal seni bangunan suci dalam masa 
Jawa Kuna tidak pernah diketahui siapa nama arsiteknya, karya arsitektur tersebut dianggap 
sebagai suatu karya komunal, suatu karya yang didedikasikan bagi kehidupan agama dalam 
masyarakat pada suatu masa di suatu wilayah. Oleh karena itu hasil kajian dapat 
menyimpulkan relief cerita apa saja yang dipahatkan di Candi Borobudur, berapa kubik balok 
batu yang dipergunakan untuk membangun candi itu, berapa jumlah stupanya, dan lainnya 
lagi, namun tidaklah dapat diketahui siapa arsitek perancangnya. Apalagi arsiteknya, nama 
raja yang menganjurkan untuk mendirikan Candi Borobudur pun sampai sekarang masih 
belum dapat diketahui secara pasti. Dalam pandangan tradisional para perancang dan penaja 
(sponsor) suatu karya arsitektur semegah apapun, agaknya tidak perlu untuk ditonjolkan. 
Dalam pandangan itu karya arsitektur masih terkait erat untuk keperluan agama, seni, dan 
masyarakat. Pada masa itu terlihat jelas kaitan antara masyarakat-seni-agama saling 
berasosiasi, ketiganya menunjang terbentuknya suatu karya arsitektur. Dengan demikian suatu 
karya arsitektur sebaik apapun, apabila dalam pandangan masyarakat dan apalagi dianggap 
tidak sesuai dengan kaidah keagamaan Hindu atau Buddha, sudah tentu karya arsitektur 
tersebut tidak mendapat apresiasi, bahkan mungkin sekali diabaikan saja atau malahan 
dibongkar kembali. Lain halnya apabila karya arsitektur tersebut dipandang memenuhi hasrat 
kehidupan keagamaan masyarakat, maka struktur yang paling sederhana pun akan tetap 
diapresiasi dan dianggap sebagai objek sakral. Kesenian terikat yang berkembang dalam 
kehidupan masyarakat Jawa Kuna, sangat mungkin telah berakar jauh dalam zaman ketika 
pengaruh India belum masuk ke kepulauan Indonesia. Melalui berbagai peninggalan 
megalitik dapat diketahui bahwa penduduk kepulauan ini telah mengenal adanya religi yang 
mengkultuskan arwah nenek moyang. Bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur tersebut 
berkembang seiring dengan pemujaan terhadap tempat-tempat tinggi seperti lereng gunung, 
dataran tinggi, dan puncak-puncak gunung. Sebagai media pemujaan dalam religi tersebut 
merekam mendirikan bangunan-bangunan megalitik di daerah ketinggian tersebut, seperti 
menhir, dolmen, kubur batu, teras bertingkat (punden berundak), dan susunan batu-batu 
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artifisial lainnya. Kultus leluhur tersebut untuk beberapa waktu agaknya telah “diendapkan” 
ketika pengaruh agama Hindu-Buddha sedang berada di puncak perkembangannya antara 
abad ke-8—10 M di wilayah Jawa bagian tengah. Kemudian setelah diendapkan beberapa 
lama, religi yang dikembangkan dalam masa perundagian itu lalu hidup kembali dalam era 
Majapahit antara abad ke-14—15 M. Dengan demikian ketika pengaruh kebudayaan India 
masuk dan diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat prasejarah di kepulauan Indonesia, 
mereka bukanlah suatu masyarakat yang liar dan biadab, tetapi benih kebudayaan India itu 
disemaikan di lahan yang tepat dan subur, masyarakat prasejarah Indonesia yang beradab. 
 
Karya Arsitektur awal yang masih dapat bertahan hingga kini dari masa perkembangan agama 
Hindu-Buddha di Jawa hanya beberapa bangunan saja. Misalnya Candi Gunung Wukir di 
Magelang, beberapa candi di dataran tinggi Dieng, candi-candi Gedong Songo di Ambarawa 
(Jawa Tengah), dan Candi Badut di Malang (Jawa Timur). Di antara candi-candi tersebut 
yang dihubungkan dengan prasasti yang berkronologi adalah Candi Gunung Wukir dengan 
prasasti Canggal (tahun 732 M) dan Candi Badut dengan prasasti Dinoyo (tahun 760 M). 
Candi Badut keadaannya jauh lebih baik dari pada Candi Gunung Wukir karena bangunan itu 
masih menyisakan bagian kaki dan tubuhnya, sedangkan atapnya tidak ada lagi karena rusak 
(runtuh). Adapun candi-candi Pervaranya yang berjumlah 3 bangunan hanya tersisa 
pondasinya saja. Sedangkan di situs Candi Gunung Wukir sekarang ini hanya dijumpai sisa 
bangunan candi, yaitu bagian kaki candi terbawah yang di permukaannya --dalam posisi yang 
miring-- terdapat batu yoni. Di depan sisa candi itu masih terdapat 3 candi Pervara yang 
hanya meninggalkan bagian kaki dan sedikit dinding tubuhnya, atap candi-candi Pervara itu 
tidak ada lagi. Akan halnya candi-candi Dieng dan Gedong Songo strukturnya masih relatif 
utuh, ada bagian kaki, tubuh, dan atapnya, walaupun memang tidak sempurna sekali. Ukuran 
candi-candi itu pun relatif kecil apabila dibandingkan dengan candi-candi yang dibangun 
dalam masa yang kemudian. Sangat mungkin ketika pengaruh agama Hindu-Buddha mulai 
diterima dan berkembang dalam masyarakat Jawa Kuna, tradisi mendirikan bangunan suci 
dalam bentuk lengkap seperti pada umumnya, yaitu terdiri dari kaki, tubuh, dan atap 
bangunan masih belum dikenal secara baik. Jacues Durmacay seorang arsitek yang 
mendalami peninggalan arsitektur Jawa Kuna pernah menyatakan bahwa pada awalnya 
bangunan suci dalam masyarakat Jawa Kuna (candi) tidak didirikan dalam bentuk lengkap, 
melainkan hanya berupa bangunan batur (soubasement) yang di permukaannya diletakkan 
objek-objek sakral (Lingga-Yoni dan arca-arca), jadi candi-candi bersifat terbuka dan arca 
utama kelihatan dari luar (Dumarcay 1999: 415). Objek sakral itu kemudian dinaungi oleh 
atap dari bahan yang mudah rusak, seperti ijuk, jalinan rumput ilalang kering, kayu dan 
bambu. Oleh karena itu bagian atap tidak dapat dijumpai lagi hingga sekarang. Pada sekitar 
awal abad ke-9 terjadi perombakan besar-besaran terhadap bangunan-bangunan suci 
demikian, dengan ditambahi dengan dinding, relung-relung, serta struktur atap yang terbuat 
dari bahan yang tahan lama (batu). Pendapat itu didasarkan pada dijumpainya beberapa 
susunan perubahan dan tambahan pada beberapa candi di Jawa Tengah, misalnya pada candi 
Bima di Dieng, Candi Lumbung di daerah Prambanan, dan candi-candi Pervara di kelompok 
percandian Sewu (Dumarcay 1999: 416--7).  
Demikianlah agaknya setelah pengaruh dari India itu mulai lancar memasuki masyarakat Jawa 
Kuna, maka bangunan-bangunan suci yang didirikan di Jawa pun dibuat sesuai dengan kaidah 
ajaran Hindu atau Buddha. Bentuk candi-candi di Jawa kemudian ada yang mirip dengan kuil-
kuil pemujaan dewa yang ada di India. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa bangunan 
bangunan candi di Jawa bagian tengah bentuk arsitekturnya diilhami oleh bangunan-bangunan 
suci di India. Beberapa bangunan di Mahabalipuram seperti Arjuna Ratha, Draupadi Ratha 
dan Dharmaraja Ratha dan beberapa bangunan lainnya yang merupakan peninggalan dinasti 
Pallava bentuknya sangat mirip dengan candi-candi di dataran tinggi Dieng (Nath 1996: Plate 
XXIX—XXX, & XXXII)  
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Agaknya gaya arsitektur bangunan suci masa Gupta dan sesudah Gupta di daerah tengah dan 
barat India, serta arsitektur bangunan suci yang dikembangkan oleh dinasti Pala di wilayah 
timur laut India dapat dipertimbangkan pula sebagai akar bagi pengembangan bangunan-
bangunan candi di Jawa bagian tengah (Chihara 1996: 98—9). Begitupun bangunan Candi 
Bima di Dieng sangat mungkin juga didasarkan pada seni bangunan suci Orissa di India. 
Puncak atap Candi Bima yang sekarang telah rusak, sangat mungkin dahulu dihias dengan 
bentuk amalaka.Bentuk demikian biasa dijumpai menjadi penghias puncak atap sikhara pada 
kuil pemujaan dewa di India, misalnya pada bangunan Parasuramesvara di Bhuvanesvara 
(Coomaraswamy 1985: 202, plate 216). Dalam hal pembangunan monumen-monumen 
keagamaan Hindu-Buddha di Jawa pada masa silam, agaknya terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhinya. Ketika agama Hindu atau Buddha sudah diterima oleh masyarakat Jawa 
Kuna, konsep-konsep dasar tentang pembuatan bangunan suci, arca, dan ornamen lainnya pun 
kemudian diterima pula. Setelah diterima oleh masyarakat Jawa Kuna, kemudian segala 
pengaruh budaya luar itu diolah kembali dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya 
yang telah berkembang sebelumnya (kebudayaan prasejarah Indonesia). Penyesuaian itu 
terjadi pula akibat adanya kondisi alam yang sedikit berbeda antara tanah Jambhudvipa dan 
Jawadvipa. Jadi ketika anasir budaya India, dalam hal ini agama Hindu-Buddha sudah mulai 
memasyarakat, mulai pula masyarakat Jawa Kuna mengkreasikannya kembali. Unsur-unsur 
luar itu tidak diterima begitu saja untuk ditiru. Oleh karena itu dalam hal pendirian bangunan 
suci, tidak pernah ada bangunan keagamaan Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa Kuna 
yang mirip sama sekali dengan kuil-kuil pemujaan dewa di India. Memang pada awal 
perkembangannya, terdapat bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah yang mengingatkan 
peneliti pada bangunan suci India. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, masih di wilayah 
Jawa Tengah, bangunan suci yang dirikan tidak banyak lagi mempertahankan corak 
keindiaannya, kecuali pada seni arca dan ornamennya. Bangunan-bangunan seperti itu 
misalnya dapat dijumpai di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Candi Barong dan 
Candi Ijo yang halamannya dibuat bertingkat-tingkat sebagaimana layaknya punden berundak 
dalam masa prasejarah. Dalam perkembangan selanjutnya dalam periode Klasik Muda di 
wilayah Jawa Timur (abad ke13—15 M) arsitektur bangunan suci Hindu-Buddha di Jawa 
telah memperoleh gayanya tersendiri. Bentuk arsitekturnya apabila diamati akan terdiri dari 
(a) candi-candi bergaya Singhasari, (b) gaya candi Jago, (c) gaya candi Brahu, dan (d) punden 
berundak. Dapat dikatakan pengaruh India dalam periode tersebut sudah mulai menipis, yang 
tampak terlihat adalah pada “permukaannya” saja. Kompleks bangunan suci terluas di 
wilayah Jawa Timur, yaitu Candi Panataran pun bentuknya tidak lagi bercorak seperti 
bangunan suci yang telah dikenal sebelumnya di Jawa Tengah dalam era yang lebih tua. 
Bentuk bangunan-bangunan di dalam kompleks Panataran kebanyakan berupa arsitektur 
terbuka, menyebar, dan sebagiannya menggunakan bahan-bahan yang mudah lapuk. Apat 
dinyatakan bahwa kompleks Panataran tersebut merupakan prototipe bangunan-bangunan suci 
di Bali (pura) yang didirikan setelah keruntuhan Majapahit dalam awal abad ke-16 hingga 
sekarang ini (Bernet Kempers 1959: 90--4). Begitupun bentuk punden berundak yang 
dibangun di lereng gunung, terasakan sekali adanya upaya penghidupan kembali pemujaan 
arwah nenek moyang (ancestor worship) yang telah lama di kenal dalam zaman prasejarah. 
Pengaruh India dalam hal ini hanya tinggal dalam konsep-konsep keagamaannya saja, 
konsep-konsep kedewataan atau pun cerita-cerita epic yang kemudian digubah kembali oleh 
para pujangga Jawa Kuna. Dalam hal konsepsi keagamaan pun, hakekat tertinggi dalam 
agama Hindu dan Buddha dalam masa kerajaan Singhasari (abad ke-13 M) dan Majapahit 
(abad ke-14—15 M) telah dipadukan menjadi Bhattara Siva-Buddha. Hal yang menarik 
adalah bahwa perpaduan konsepsi dewata tertinggi itu pun kemudian dituangkan dalam 
bentuk bangunan suci, misalnya kehadiran nafas Siva dan Buddha akan dirasakan pada 
arsitektur Candi Jawi (Pasuruan) dan Candi Jago (Malang). Di Candi Jawi, unsur Buddha 
terlihat pada puncaknya, sedangkan di relung-relung tubuh candinya dahulu berisikan arca-
arca Hindu-Saiva khas Jawa. Begitupun di Candi Jago, cerita relief yang dipahatkan banyak 
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yang bernafaskan Hindu-Saiva, adapun arca-arca pelengkap candi itu semuanya bernafaskan 
Buddha Mahayana. Candi-candi yang bersifat perpaduan seperti itu agaknya sukar untuk 
ditemukan di Jambhudvipa. 
Tidak dapat diingkari bahwa arsitektur bangunan suci Hindu-Buddha di Jawa telah mendapat 
pengaruh yang kuat dari India. Hal itu terjadi seiring dengan diterimanya agama Hindu-
Buddha dalam masyarakat Jawa Kuna. Karena sistem keagamaannya diterima, maka sudah 
tentu didirikanlah tempat-tempat suci sebagai sarana peribadatannya. Dalam 
perkembangannya, ternyata arsitektur bangunan suci Hindu-Buddha di Jawa telah 
mendapatkan coraknya tersendiri yang berbeda dengan bangunan sejenis di India. Kenyataan 
seperti itu pada dasarnya tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga dapat dijumpai di wilayah-
wilayah lainnya di daratan Asia Tenggara, misalnya pada bangunan suci Campa, Khmer 
(Kamboja), dan Thailand. Pengaruh India tersebut mungkin masuk ke wilayah Asia Tenggara 
pada sekitar awal tarikh Masehi, kemudian pengaruh yang datang itu diolah kembali untuk 
dijadikan seperti milik sendiri oleh penduduk-penduduk pribumi yang menerimanya. 
Dalam hal arsitektur bangunan suci Hindu-Buddha di India dan Jawa yang lebih dirasakan 
adalah adanya kesejajaran (parallelism) setelah agama Hindu-Buddha dari India diterima oleh 
masyarakat Jawa Kuna. Pada awalnya memang pengaruh India banyak mengilhami pendirian 
karya monumen keagamaan pada sekitar abad ke-8 M, ketika peradaban Hindu-Buddha baru 
mulai marak berkembang. Dalam periode selanjutnya karya arsitektur Jawa Kuna 
mendapatkan jalannya tersendiri untuk berkembang, berlanjut, atau pun punah. Kesejajaran 
yang dapat diamati adalah dalam hal konsepsi dasarnya saja, sedangkan dalam segi visualisasi 
untuk menjadi bentuk kebudayaan materi (bangunan, arca dan relief), terdapat perbedaan 
yang nyata. Dalam hal konsepsi keagamaan pun apabila dikaji lebih mendalam tetap ada 
perbedaan, bukankah visualisasi menjadi kebudayaan materi adalah cerminan dari konsepsi. 
Dengan demikian mengapa candi-candi di Jawa berbeda dengan kuil-kuil pemujaan dewa di 
India, hal itu sangat mungkin karena cerminan konsepsi yang berbeda pula. Pengaruh agama 
dari India yang datang ke Jawa diolah lagi oleh para pendeta-pemikir Jawa Kuna, lalu muncul 
gagasan yang memadukan hakekat Siva-Buddha. Oleh karena ada perpaduan itu, maka 
peralatan ritusnya pun menjadi berbeda, tidak lagi sama dengan di tanah asalnya. 
 
III.2.2   PERIODE ABAD PERTENGAHAN 
 
III.2.2.1   Arsitektur Tradisional Jawa 
Bangunan pokok rumah adat Jawa ada lima macam, yaitu: panggung pe, kampung, limasan, 
joglo dan tajug. Namun dalam perkembangannya, jenis tersebut berkembang menjadi 
berbagai jenis bangunan rumah adat Jawa, hanya bangunan dasarnya masih tetap berpola 
dasar lima type bangunan tersebut (Narpawandawa, 1937-1938). Di dalam bangunan rumah 
adat Jawa tersebut juga ditentukan ukuran, kondisi perawatan rumah, kerangka, dan ruang-
ruang di dalam rumah serta situasi di sekeliling rumah, yang dikaitkan dengan status 
pemiliknya. Di samping itu, latar belakang sosial, dan kepercayaannya ikut berperanan. Agar 
memperoleh ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran, maka sebelum membuat rumah 
di’petang’ (diperhitungkan) dahulu tentang waktu, letak, arah, cetak pintu utama rumah, 
letang pintu pekarangan, kerangka rumah, ukuran dan bengunan rumah yang akan dibuat, dan 
sebagainya. Di dalam suasana kehidupan kepercayaan masyarakat Jawa, setiap akan membuat 
rumah baru, tidak dilupakan adanya sesajen, yaitu benda-benda tertentu yang disajikan untuk 
badan halus, danghyang desa, kumulan desa dan sebagainya, agar dalam usaha pembangunan 
rumah baru tersebut memperoleh keselamatan (R. Tanaya, 1984:66-78). 
Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan rumah adat Jawa berkembang sesuai dengan 
kemajuan. Berdasarkan tinjauan perubahan atapnya, maka terdapatlah bangunan rumah adat 
Jawa sebagai berikut; Bangunan model/bentuk Panggung Pe dalam perkembangannya 
terdapat bangunan Panggung Pe (Epe), Gedong Selirang, Panggung Pe Gedong Setangkep, 
Cere Gancet, Empyak Setangkep, Trajumas, Barongan, dan sebagainya. Dari bangunan rumah 
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kampung berkembang menjadi bangunan rumah kampung, Pacul Gowang, Srotong, 
Daragepak, Klabang Nyander, Lambang Teplok, Lambang Teplok Semar Tinandhu, Gajah 
Jerum, Cere Gancet Semar Tinnadhu, Cere Gancet Semar Pinondhong, dan sebagainya. Dari 
bangunan Rumah Limasan berkembang menjadi bentuk rumah Limasan Lawakan, Gajah 
Ngombe, Gajah Jerum, Klabag Nyonder, Macan Jerum, Trajrumas, Trajrumas Lawakan, 
Apitan, Pacul Gowang,  Gajah Mungkur, Cere Goncet, Apitan Pengapit, Lambang Teplok 
Semar Tinandhu, Trajrumas Rambang Gantung, Lambangsari, Sinom Lambang Gantung 
Rangka Usuk Ngambang, dan sebagainya. Dari perkembangan bangunan rumah Joglo 
terdapatlah bangunan rumah Joglo, Joglo Limasan Lawakan atau Joglo Lawakan, Joglo 
Sinom, Joglo Jampongan, Joglo Pangrawit, Joglo Mangkurat, Joglo Wedeng, Joglo Semar 
Tinandhu, dan sebagainya. Dari jenis tajug dalam perkembangannya terdapatlah bangunan 
rumah tajug (biasa untuk rumah ibadah), tajug lawakan lambang teplok, tajug semar tinandhu, 
tajug lambang gantung, tajug semar sinonsong lambang gantung, tajug lambang gantung, 
tajug semar sinonsong lambnag gantung, tajug mangkurat, tajug ceblakan, dan sebagainya 
(Narpawandawa 1936-1936). Disamping bentuk bangunan rumah baku tersebut, masih 
terdapat bangunan rumah untuk musyawarah (rapat), rumah tempat menyimpan padi 
(lumbung) atau binatang ternak (kandang, gedhongan, kombong), untuk alat-alat (gudang) 
dan sebagainya (Gatut Murdiatmo, 1979/1980; Koentjaraningrat, 1971; almanak 
Narpawandawa, 1935-1938; Sugiyanto Dakung, 1982/1982; Radjiman, 1986). 
Komposisi dan Lingkungan Rumah Tempat Tinggal 
Yang dimaksudkan dengan komposisi rumah ialah susunan dan pengaturan cetak bangunan 
lain terhadap bangunan rumah tempat tinggal (induk). Sedangkan yang dimaksud dengan 
lingkungan di sini ialah rumah tempat tinggal dan rumah-rumah kelengkapan dengan tata 
susunannya dalam suatu rumah tangga sebuah keluarga 
Dalam masyarakat Jawa, susunan rumah dalam sebuah rumah tangga terdiri dari beberapa 
bangunan rumah. Selain rumah tempat tinggal (induk), yaitu tempat untuk tidur, istirahat 
anggota keluarga, terdapat pula bangunan rumah lain yang digunakan untuk keperluan lain 
dari keluarga tersebut. Bangunan rumah tersebut terdiri dari: pendhapa, terletak di depan 
rumah tempat tinggal, digunakan untuk menerima tamu. Rumah belakang (omah mburi) 
digunakan untuk rumah tempat tinggal, di antara rumah belakang dengan pendapa terdapat 
pringgitan. Pringgitan ialah tempat yang digunakan untuk pementasan pertunjukan wayang 
kulit, bila yang bersangkutan mempunyai kerja (pernikahan, khitanan, dan sebagainya). 
Dalam pertunjukan tersebut tamu laki-laki ditempatkan di pendapa, sedang tamu wanita 
ditempatkan di rumah belakang. Susunan rumah demikian mirip dengan susunan rumah istana 
Hindu Jawa, misalnya Istana Ratu Boko di dekat Prambanan. 
Bagi warga masyarakat umum yang mampu, disamping bangunan rumah tersebut, tempat 
tinggalnya (rumah) masih dilengkapi dengan bangunan lainnya, misal: lumbung, tempat 
menyimpan padi dan hasil bumi lainnya. Biasanya terletak di sebelah kiri atau kanan 
Pringgitan. Letaknya agak berjauhan. Dapur (pawon) terletak di sebelah kiri rumah belakang 
(omah buri), tempat memasak. Lesung, rumah tempat menumbuk padi. Terletak di samping 
kiri atau kanan rumah belakang (pada umumnya terletak di sebelah belakang). Kadang-
kadang terdapat lesung yang terletak di muka pendapa samping kanan. Kandang, untuk 
tempat binatang ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing, angsa, itik,ayam dan sebagainya). Untuk 
ternak besar disebut kandang, untuk ternak unggas, ada sarong (ayam), kombong (itik, angsa); 
untuk kuda disebut gedhongan. Kandang bisa terdapat di sebelah kiri pendapa, namun ada 
pula yang diletakkan di muka pendhapa dengan disela oleh halaman yang luas. Gedhongan 
biasanya menyambung ke kiri atau ke kanan kandhang. Sedang untuk sarong atau kombong 
terletak di sebelah kiri agak jauh dari pendhapa. Kadang-kadang terdapat peranginan, ialah 
bangunan rumah kecil, biasanya diletakkan disamping kanan agak berjauhan dengan pendapa. 
Peranginan ini bagi pejabat desa bisa digunakan untuk markas ronda atau larag, dan juga 
tempat bersantai untuk mencari udara segar dari pemiliknya. Kemudian terdapat bangunan 
tempat mandi yang disebut jambang, berupa rumah kecil ditempatkan di samping dapur atau 
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belakang samping kiri atau kanan rumah belakang. Demikian pula tempat buang air 
besar/kecil dan kamar mandi dibuatkan bangunan rumah sendiri. Biasanya untuk WC 
ditempatkan agak berjauhan dengan dapur, rumah belakang, sumur dan pendhapa. Pintu 
masuk pekarangan sering dibuat Regol. 
Demikian sedikit variasi bangun rumah adat Jawa yang lengkap untuk sebuah keluarga. Hal 
tersebut sangat bergantung pada kemampuan keluarga. Secara lengkap kompleks rumah 
tempat tinggal orang Jawa adala rumah belakang, pringgitan, pendapa, gadhok (tempat para 
pelayan), lumbung, kandhang, gedhogan, dapur, pringgitan, topengan, serambi, bangsal, dan 
sebagainya. Jaman dahulu besar kecilnya maupun jenis bangunannya dibuat menurut selera 
serta  status sosial pemiliknya didalam masyarakat. Masyarakat Jawa lama disusun atas dasar 
kedudukan sosial, teritorial, komunal, dan religius. Dasar tersebut dalam proses pembentukan 
masyarakat Jawa akan terpancar dalam ciri-ciri dasar masyarakat Jawa yang tetap mereka 
pertahankan dan mereka lestarikan keberadaannya dalam wujud pandangan dunia orang Jawa. 
Pandangan dunia dimaksudkan sebagai keseluruhan keyakina deskriptif tentang kenyataan 
suatu kesatuan antara alam, masyarakat, dan alam gaib, yang daripada Nya manusia berusaha 
memberi suatu struktur yang bermakna bagi pengalamannya.  Bagi orang Jawa, baik sebagai 
individual maupun anggota masyarakat, realita itu tidak dibagi-bagi secara terpisah-pisah dan 
tanpa hubungan satu sam lain, melainkan ia dilihat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. 
Bagi orang jawa dunia masyarakat dan dunia gaib, atau dunia Adi Kodrati bukanlah tiga 
bidang yang berdiri sendiri-sendiri, dan masing-masing mempunyai hukumnya sendiri, 
melainkan merupakan satu kesatuan pengalaman. Pada hakekatnya, orang Jawa tidak 
membedakan antara sikap religius atau tidak religius dan interaksi-interaksi sosial religius, 
tetapi tetapi ketiganya merupakan penjabaran manusia Jawa tentang sikapnya terhadap alam, 
seperti halnya sikap alam yang sekaligus mempunyai relevansi sosial. Di sini antara 
pekerjaan, interaksi, dan doa tidak ada perbedaan yang hakiki (Mulder, 1975:36). Tolok ukur 
anti pandangan dunia orang Jawa adalah nilai pragmatisme atau kemanfaatannya untuk 
mencapai keadaan senang, tenteram dan seimbang lahir dan batin antara dunia sini dengan 
dunia sana. Oleh karena itu, apabila kita membicarakan pandangan dunia orang Jawa tidak 
terbatas pada bidang agama, kepercayaan dan mitos, melainkan juga sistem pertanian, 
perayaan pameran, kehidupan keluarga Jawa, seni dan budaya Jawa, sistem tempat tinggal 
dan lingkungan tempat tinggal mereka. Maka perubahan yang terjadi akan meliputi 
pandangan hidup dan filsafat, budaya politik Jawa, ekonomi, sosial dan budaya Jawa. Dalam 
hal ini Clifford Geertz telah mengungkapkannya sebagai agama Jawa dala bentuk varian 
santri, abangan dan priyayi dalam masyarakat Jawa (Cl. Geertz 1985).  
 
 
 
III.2.2.2   Arsitektur Tradisional Bali 
Tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat yang 
merupakan kesadaran kolektif dengan sifatnya yang luas, meliputi segala aspek dalam 
kehidupan. Arsitektur tradisional Bali dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah 
kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-temurun dengan segala 
aturan-aturan yang diwarisi dari jaman dahulu, sampai pada perkembangan satu wujud 
dengan ciri-ciri fisik yang terungkap pada rontal Asta Kosala-Kosali, Asta Patali dan lainnya, 
sampai pada penyesuaian-penyesuaian oleh para undagi yang masih selaras dengan petunjuk-
petunjuk dimaksud.  
Arsitektur tradisional Bali yang kita kenal, mempunyai konsep-konsep dasar yang 
mempengaruhi tata nilai ruangnya. Konsep dasar tersebut adalah:  
Konsep hirarki ruang, Tri Loka atau Tri Angga  
Konsep orientasi kosmologi, Nawa Sanga atau Sanga Mandala  
Konsep keseimbangan kosmologi, Manik Ring Cucupu  
Konsep proporsi dan skala manusia  
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Konsep court, Open air  
Konsep kejujuran bahan bangunan  
Tri Angga adalah konsep dasar yang erat hubungannya dengan perencanaan arsitektur, yang 
merupakan asal-usul Tri Hita Kirana. Konsep Tri Angga membagi segala sesuatu menjadi tiga 
komponen atau zone:  
Nista (bawah, kotor, kaki),  
Madya (tengah, netral, badan) dan  
Utama (atas, murni, kepala)  
Ada tiga buah sumbu yang digunakan sebagai pedoman penataan bangunan di Bali, sumbu-
sumbu itu antara lain:  
Sumbu kosmos Bhur, Bhuwah dan Swah (hidrosfir, litosfir dan atmosfir)  
Sumbu ritual kangin-kauh (terbit dan terbenamnya matahari)  
Sumbu natural Kaja-Kelod (gunung dan laut)  
Dari sumbu-sumbu tersebut, masyarakat Bali mengenal konsep orientasi kosmologikal, Nawa 
Sanga atau Sanga Mandala. Transformasi fisik dari konsep ini pada perancangan arsitektur, 
merupakan acuan pada penataan ruang hunian tipikal di Bali  
Bangunan Hunian  
Hunian pada masyarakat Bali, ditata menurut konsep Tri Hita Karana. Orientasi yang 
digunakan menggunakan pedoman-pedoman seperti tersebut diatas. Sudut utara-timur adalah 
tempat yang suci, digunakan sebagai tempat pemujaan, Pamerajan (sebagai pura keluarga). 
Sebaliknya sudut barat-selatan merupakan sudut yang terendah dalam tata-nilai rumah, 
merupakan arah masuk ke hunian. Pada pintu masuk (angkul-angkul) terdapat tembok yang 
dinamakan aling-aling, yang tidak saja berfungsi sebagai penghalang pandangan ke arah 
dalam (untuk memberikan privasi), tetapi juga digunakan sebagai penolak pengaruh-pengaruh 
jahat/jelek. Pada bagian ini terdapat bangunan Jineng (lumbung padi) dan paon (dapur). 
Berturut-turut terdapat bangunan-bangunan bale tiang sangah, bale sikepat/semanggen dan 
Umah meten. Tiga bangunan (bale tiang sanga, bale sikepat, bale sekenam) merupakan 
bangunan terbuka. Ditengah-tengah hunian terdapat natah (court garden) yang merupakan 
pusat dari hunian. Umah Meten untuk ruang tidur kepala keluarga, atau anak gadis. Umah 
meten merupakan bangunan mempunyai empat buah dinding, sesuai dengan fungsinya yang 
memerlukan keamanan tinggi dibandingkan ruang-ruang lain (tempat barang-barang penting 
& berharga). Hunian tipikal pada masyarakat Bali ini, biasanya mempunyai pembatas yang 
berupa pagar yang mengelilingi bangunan/ruang-ruang tersebut diatas.  
Kajian Ruang Luar dan Ruang Dalam  
Mengamati hunian tradisional Bali, sangat berbeda dengan hunian pada umumnya. Hunian 
tunggal tradisional Bali terdiri dari beberapa masa yang mengelilingi sebuah ruang terbuka. 
Gugusan masa tersebut dilingkup oleh sebuah tembok/dinding keliling. Dinding pagar inilah 
yang membatasi alam yang tak terhingga menjadi suatu ruang yang oleh Yoshinobu Ashihara 
disebut sebagai ruang luar. Jadi halaman di dalam hunian masyarakat Bali adalah sebuah 
ruang luar. Konsep pagar keliling dengan masa-masa di dalamnya memperlihatkan adanya 
kemiripan antara konsep Bali dengan dengan konsep ruang luar di Jepang. Konsep pagar 
keliling yang tidak terlalu tinggi ini juga sering digunakan dalam usaha untuk "meminjam" 
unsur alam ke dalam bangunan.  
Masa-masa seperti Uma meten, bale tiang sanga, bale sikepat, bale sekenam, lumbung dan 
paon adalah masa bangunan yang karena beratap, mempunyai ruang dalam. Masa-masa 
tersebut mempunyai 3 unsur kuat pembentuk ruang yaitu elemen lantai, dinding dan atap 
(pada bale tiang sanga, bale sikepat maupun bale sekenam dinding hanya 2 sisi saja, sedang 
yang memiliki empat dinding penuh hanyalah uma meten).  
Keberadaan tatanan uma meten, bale tiang sanga, bale sikepat dan bale sekenam membentuk 
suatu ruang pengikat yang kuat sekali yang disebut natah. Ruang pengikat ini dengan 
sendirinya merupakan ruang luar. Sebagai ruang luar pengikat yang sangat kuat, daerah ini 
sesuai dengan sifat yang diembannya, sebagai pusat orientasi dan pusat sirkulasi.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pada saat tertentu natah digunakan sebagai ruang tamu sementara, pada saat diadakan upacara 
adat, dan fungsi natah sebagai ruang luar berubah, karena pada saat itu daerah ini ditutup atap 
sementara/darurat. Sifat Natah berubah dari 'ruang luar' menjadi 'ruang dalam' karena 
hadirnya elemen ketiga (atap) ini. Elemen pembentuk ruang lainnya adalah lantai tentu, dan 
dinding yang dibentuk oleh ke-empat masa yang mengelilinginya. Secara harafiah elemen 
dinding yang ada adalah elemen dinding dari bale tiang sanga, bale sikepat dan bale sekenam 
yang terjauh jaraknya dari pusat natah. Apabila keadaan ini terjadi, maka adalah sangat 
menarik, karena keempat masa yang mengelilinginya ditambah dengan natah (yang menjadi 
ruang tamu) akan menjadi sebuah hunian besar dan lengkap seperti hunian yang dijumpai 
sekarang. Keempatnya ditambah natah akan menjadi suatu 'ruang dalam' yang 'satu', dengan 
paon dan lumbung adalah fungsi service dan pamerajan tetap sebagai daerah yang 
ditinggikan. Daerah pamerajan juga merupakan suatu ruang luar yang kuat, karena hadirnya 
elemen dinding yang membatasinya.  
Kajian Ruang Positif dan Ruang Negatif   
Sebagai satu-satunya jalan masuk menuju ke hunian, angkul-angkul berfungsi sebagai 
gerbang penerima. Kemudian orang akan dihadapkan pada dinding yang menghalangi 
pandangan dan dibelokan ke arah sembilan-puluh derajat. Keberadaan dinding ini (aling-
aling), dilihat dari posisinya merupakan sebuah penghalang visual, dimana ke-privaci-an 
terjaga. Hadirnya aling-aling ini, menutup bukaan yang disebabkan oleh adanya pintu masuk. 
Sehingga dilihat dari dalam hunian, tidak ada perembesan dan penembusan ruang. 
Keberadaan aling-aling ini memperkuat sifat ruang positip yang ditimbulkan oleh adanya 
dinding keliling yang disebut oleh orang Bali sebagai penyengker. Ruang di dalam 
penyengker, adalah ruang dimana penghuni beraktifitas. Adanya aktifitas dan kegiatan 
manusia dalam suatu ruang disebut sebagai ruang positif. Penyengker adalah batas antara 
ruang positip dan ruang negatif.  
Dilihat dari kedudukannya dalam nawa-sanga, "natah" berlokasi di daerah madya-ning-
madya, suatu daerah yang sangat "manusia". Apalagi kalau dilihat dari fungsinya sebagai 
pusat orientasi dan pusat sirkulasi, maka natah adalah ruang positip. Pada natah inilah semua 
aktifitas manusia memusat, seperti apa yang dianalisa Ashihara sebagai suatu centripetal 
order.  
Pada daerah pamerajan, daerah ini dikelilingi oleh penyengker (keliling), sehingga daerah ini 
telah diberi "frame" untuk menjadi sebuah ruang dengan batas-batas lantai dan dinding serta 
menjadi 'ruang-luar' dengan ketidak-hadiran elemen atap di sana.Nilai sebagai ruang positip, 
adalah adanya kegiatan penghuni melakukan aktifitasnya disana.  
Pamerajan atau sanggah, adalah bangunan paling awal dibangun, sedang daerah public dan 
bangunan service (paon, lumbung dan aling-aling) dibangun paling akhir.  
Proses ini menunjukan suatu pembentukan berulang suatu ruang-positip; dimana ruang positip 
pertama kali dibuat (Pamerajan atau sanggah), ruang diluarnya adalah ruang-negatip. 
Kemudian ruang-negatip tersebut diberi 'frame' untuk menjadi sebuah ruang-positif baru. 
Pada ruang positip baru inilah hadir masa-masa uma meten, bale tiang sanga, pengijeng, bale 
sikepat, bale sekenam, lumbung, paon dan lain-lain. Kegiatan serta aktifitas manusia terjadi 
pada ruang positif baru ini.  
Konsistensi dan Konsekuensi  
Tidak seperti di beberapa belahan bumi yang lain dimana sebuah bangunan (rumah, tempat 
ibadah) berada dalam satu atap, di Bali yang disebut sebuah bangunan hunian adalah sebuah 
halaman yang dikelilingi dinding pembatas pagar dari batu bata dimana didalamnya berisi 
unit-unit atau bagian-bagian bangunan terpisah yang masing-masing mempunyai fungsi 
sendiri-sendiri. Sebuah hunian di Bali, sama dengan dibeberapa bagian dunia yang lain 
mempunyai fungsi-fungsi seperti tempat tidur, tempat bekerja, tempat memasak, tempat 
menyimpan barang (berharga dan makanan), tempat berkomunikasi, tempat berdoa dan lain-
lain. Ruang-ruang, sebagai wadah suatu kegiatan contoh untuk aktivitas tidur, di Bali 
merupakan sebuah bangunan yang berdiri sendiri.Sedang dilain pihak secara umum sebuah 
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ruang tidur merupakan bagian sebuah bangunan.Ruang tidur adalah bagian dari ruang-dalam 
atau interior. Uma meten, Bale sikepat, Bale sekenam, Paon merupakan massa bangunan yang 
berdiri sendiri.  
Ruang-dalam adalah ruang dibawah atap, sehingga Uma meten dan lain-lain adalah juga 
ruang-dalam atau interior.Ruang diluar bangunan tersebut (natah) adalah ruang luar, karena 
kehadirannya yang tanpa atap. Apabila bagian-bagian bangunan Hunian Bali dikaji dengan 
kaidah-kaidah 'Ruang luar-Ruang dalam', terutama juga apabila bagian-bagian hunian Bali 
dilihat sebagai massa per massa yang berdiri sendiri, maka adalah konsekuensi apabila pusat 
orientasi sebuah hunian adalah ruang luar (natah) yang juga pusat sirkulasi.Pada 
kenyataannya ruang ini adalah bagian utama (yang bersifat 'manusia') dari hunian Bali. 
Apabila dikaji dari rumusan suatu hunian, maka natah adalah bagian dari aktifitas utama 
sebuah hunian yang sudah selayaknya merupakan bagian dari aktivitas ruang-dalam atau 
interior. Kemudian apabila dikaitkan dengan keberadaan bale sikepat, bale sekenam dan bale 
tiang sanga yang hanya memiliki dinding dikedua sisinya saja, serta posisi masing-masing 
dinding yang 'membuka' ke arah natah jelaslah terjadi sebuah ruang yang menyatu. Sebuah 
ruang besar yang menyatukan uma meten disatu sisi dan bale tiang sanga, bale sikepat, bale 
sekenam serta natah yang layaknya sebuah hunian. Hunian yang sama dengan yang ada pada 
masa kini, dimana bale-bale adalah ruang tidur, natah adalah ruang tempat berkumpul yang 
bisa disebut sebagai ruang keluarga. Apabila dikaitkan lebih jauh, jika kegiatan paon (dapur) 
bisa disamakan dengan kegiatan memasak dan ruang makan, maka hunian Bali, teryata 
identik dengan hunian-hunian berbentuk flat pada hunian orang Barat.  
Kajian terhadap hunian Bali ini, apabila hunian tersebut dipandang sebagai satu kesatuan utuh 
rumah tinggal, konsekuensinya adalah ruang didalam penyengker (dinding batas) adalah 
ruang-dalam. Bangunan dalam hunian Bali tidak dilihat sebagai massa tetapi harus dilihat 
sebagai ruang didalam ruang. Apalagi bila dilihat kehadiran dinding-dinding pada bale tiang 
sanga, bale sikepat maupun sekenam yang 'membuka' kearah yang me-enclose ruang, maka 
keadaan ini memperkuat kehadiran nuansa ruang-dalam atau interior pada hunian tradisional 
Bali. Dengan kondisi demikian maka penyengker adalah batas antara ruang-dalam dan ruang-
luar (jalan desa). Penyengker bisa menghadap alam bebas, tetangga maupun jalan desa. Pada 
kasus penyengker menghadap jalan desa, kemudian jalan desa menghadap penyengker 
bangunan yang lain, maka jalan desa adalah ruang luar yang positip. Pada jalan desa terjadi 
aktivitas dimana masyarakat menggunakan baik untuk kegiatan sehari-hari maupun sarana 
kegiatan prosesi ritual dan seni. Aktifitas yang memusat ke dalam (centripetal order) ini 
disebut sebagai ruang positip. 
   
III.2.3   MASA KOLONIAL 
Pada masa pendudukan Belanda, muncul suatu langgam arsitektur yang sangat dominan di 
indonesia, yaitu gaya “Indis”. Sebutan Indis berasal dari istilah Nederlandsch Indie atau 
Hindia Belanda dalam bahasa Indonesia. Itulah nama suatu daerah jajahan Pemerintah 
Belanda di Timur Jauh, dan karena itu sering disebut juga Nederlandsch Oost Indie. Menurut 
Pigeaud, orang Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1619. Mereka semula 
berdagang tetapi kemudian memonopoli lewat VOC dan akhirnya menjadi penguasa sampai 
datangnya Jepang pada tahun 1942. Kehadiran orang-orang Belanda selama tiga abad di 
Indonesia tentu memberi pengaruh pada segala macam aspek kehidupan. Perubahan antara 
lain juga melanda seni bangunan atau arsitektur. Menurut Lombard pada mulanya bangunan 
dari orang-orang Belanda di Indonesia khususnya di Jawa, bertolak dari arsitektur kolonial 
yang disesuaikan dengan kondisi tropis dan lingkungan budaya. Sebutannya landhuiz, yaitu 
hasil perkembangan rumah tradisional Hindu-Jawa yang diubah dengan penggunaan teknik, 
material batu, besi, dan genteng atau seng. Arsitek landhuizen yang terkenal saat itu antara 
lain Wolff Schoemaker, DW Berrety, dan Cardeel. Dalam membuat peraturan tentang 
bangunan gedung perkantoran dan rumah kedinasan Pemerintah Belanda memakai istilah 
Indische Huizen atau Indo Europeesche Bouwkunst. Hal ini mungkin dikarenakan bentuk 
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bangunan yang tidak lagi murni bergaya Eropa, tetapi sudah bercampur dengan rumah adat 
Indonesia. Penggunaan kata Indis untuk gaya bangunan seiring dengan semakin populernya 
istilah Indis pada berbagai macam institusi seperti Partai Indische Bond atau Indische 
Veeneging. Arsitektur Indis merupakan asimilasi atau campuran dari unsur-unsur budaya 
Barat terutama Belanda dengan budaya Indonesia khususnya dari Jawa. Dari segi politis, 
pengertian arsitektur Indis juga dimaksud untuk membedakan dengan bangunan tradisional 
yang lebih dahulu telah eksis, bahkan oleh Pemerintah Belanda bentuk bangunan Indis 
dikukuhkan sebagai gaya yang harus ditaati, sebagai simbol kekuasaan, status sosial, dan 
kebesaran penguasa saat itu. Sebelum kedatangan Belanda, sebenarnya sudah banyak bangsa-
bangsa lain yang lebih dahulu datang ke Indonesia antara lain dari Cina, India, Vietnam, 
Arab, dan Portugis, yang memberi pengaruh pada budaya asli. Karena itu, dalam bangunan 
Indis juga terkandung berbagai macam unsur budaya tersebut. Faktor-faktor lain yang ikut 
berintegrasi dalam proses perancangan antara lain faktor lingkungan, iklim atau cuaca, 
tersedia material, teknik pembuatan, kondisi sosial politik, ekonomi, kesenian, dan agama. 
Bentuk rumah bergaya Indis sepintas tampak seperti bangunan tradisional dengan atap 
berbentuk Joglo Limasan. Bagian depan berupa selasar terbuka sebagai tempat untuk 
penerimaan tamu. Kamar tidur terletak pada bagian tengah, di sisi kiri dan kanan, sedang 
ruang yang terapit difungsikan untuk ruang makan atau perjamuan makan malam. Bagian 
belakang terbuka untuk minum teh pada sore hari sambil membaca buku dan mendengarkan 
radio, merangkap sebagai ruang dansa. Pengaruh budaya Barat terlihat pada pilar-pilar besar, 
mengingatkan kita pada gaya bangunan Parthenon dari zaman Yunani dan Romawi. Lampu-
lampu gantung dari Italia dipasang pada serambi depan membuat bangunan tampak megah 
terutama pada malam hari. Pintu terletak tepat di tengah diapit dengan jendela-jendela besar 
pada sisi kiri dan kanan. Antara jendela dan pintu dipasang cermin besar dengan patung 
porselen. Khusus untuk gedung-gedung perkantoran, pemerintahan, dan rumah-rumah dinas 
para penguasa di daerah masih ditambah lagi dengan atribut-atribut tersendiri seperti payung 
kebesaran, tombak dan lain-lain agar tampak lebih berwibawa. Orang-orang Belanda, pemilik 
perkebunan, golongan priayi dan penduduk pribumi yang telah mencapai pendidikan tinggi 
merupakan masyarakat papan atas, ikut mendorong penyebaran kebudayaan Indis lewat gaya 
hidup yang serbamewah. Kebudayaan Indis sebagai perpaduan budaya Belanda dan Jawa juga 
terjalin dalam berbagai aspek misalnya dalam pola tingkah laku, cara berpakaian, sopan 
santun dalam pergaulan, cara makan, cara berbahasa, penataan ruang, dan gaya hidup. 
Arsitektur Indis sebagai manifestasi dari nilai-nilai budaya yang berlaku pada zaman itu 
ditampilkan lewat kualitas bahan, dimensi ruang yang besar, gemerlapnya cahaya, pemilihan 
perabot, dan seni ukir kualitas tinggi sebagai penghias gedung. Mengamati arsitektur Indis 
hendaknya kita jangan terpaku pada keindahan bentuk luar semata, tetapi juga harus bisa 
melihat jiwa atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Rob Niewenhuijs dalam tulisannya 
Oost Indische Spiegel yaitu pencerminan budaya Indis, menyebutkan bahwa sistem pergaulan 
dan tentunya juga kegiatan yang terjadi di dalam bangunan yang bergaya Indis merupakan 
jalinan pertukaran norma budaya Jawa dengan Belanda. Manusia Belanda berbaur ke dalam 
lingkungan budaya Jawa dan sebaliknya. Pengukuhan kekuasaan kolonial saat itu tertuang 
dalam kebijakan yang dinamakan “politik etis". Prinsipnya bertujuan meningkatkan kondisi 
kehidupan penduduk pribumi. Di lain fihak penguasa juga memperbesar jumlah kedatangan 
orang Belanda ke Indonesia yang secara langsung membutuhkan sarana tempat tinggal berupa 
rumah-rumah dinas dan gedung-gedung. Di sini terlihat jelas bahwa ternyata semua peristiwa 
yang dialami pada tiap kehidupan manusia bisa memberi dampak yang besar terhadap 
pandangan arsitektur. Bahwa gagasan arsitektur sesungguhnya juga dipengaruhi oleh situasi 
dinamika sosial budaya manusia dan sekaligus menjadi bagian dari padanya. Arsitektur Indis 
telah berhasil memenuhi nilai-nilai budaya yang dibutuhkan oleh penguasa karena dianggap 
bisa dijadikan sebagai simbol status, keagungan dan kebesaran kekuasaan terhadap 
masyarakat jajahannya. Perkembangan arsitektur Indis sangat determinan karena didukung 
oleh peraturan-peraturan dan menjadi keharusan yang harus ditaati oleh para ambtenar, 
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penentu kebijaksanaan. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan arsitektur Indis sebagai 
standar dalam pembangunan gedung-gedung baik milik pemerintah maupun swasta. Bentuk 
tersebut ditiru oleh mereka yang berkecukupan terutama para pedagang dari etnis tertentu 
dengan harapan agar memperoleh kesan pada status sosial yang sama dengan para penguasa 
dan priayi.  
Arsitektur Indis tidak hanya berlaku pada rumah tinggal semata tetapi juga mencakup 
bangunan lain seperti stasiun kereta api, kantor pos, gedung-gedung perkumpulan, pertokoan, 
dan lain-lain. Adapun pudarnya arsitektur Indis mungkin disebabkan oleh konsekuensi 
historis yang menyangkut berbagai aspek sosial budaya. Menurut Denys Lombard, sejarah 
terbentuknya budaya Indis karena didorong oleh kekuasaan Hindia Belanda yang 
berkehendak menjalankan pemerintahan dengan menyesuaikan diri pada kondisi budaya 
masyarakat di wilayah kolonialnya. Dengan datangnya perubahan zaman dan hapusnya 
kolonialisme, maka berakhirlah pula kejayaan budaya feodal termasuk perkembangan 
arsitektur Indis. Dalam periode kemerdekaan, bangsa Indonesia menganggap arsitektur Indis 
sebagai monumen dan simbol budaya priayi yang tidak bisa lagi dipertahankan dan dijadikan 
kebanggaan, maka kehancurannya tidak perlu diratapi. Arsitektur Indis mencapai puncaknya 
pada akhir abad ke- 19. Seiring dengan perkembangan kota yang modern, lambat laun gaya 
Indis ditinggalkan dan berubah menjadi bangunan-bangunan baru (nieuwe bouwen) yang 
bergaya art-deco sebagai gaya internasional.  
 
 
 
III.2.4   PASCA KOLONIAL 
III.2.4.1   Art Deco 
Sebenarnya langgam ini mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 1922-1938, namun hanya 
terlihat sebatas di Kota Bandung saja, Art deco bangkit popular kembali pada tahun 60-an. 
Pengaruh Art Deco di Indonesia dibawa oleh arsitek-arsitek Belanda, salah satu diantara 
mereka adalah C.P. Wolff Schoemaker dan A.F. Aalbers. Hotel Preanger Bandung rancangan 
Schoemaker merupakan arsitektur berlanggam Art Deco dengan ciri khasnya elemen 
dekoratif geometris pada dinding eksteriornya. Selanjutnya perkembangan arsitektur Art Deco 
di Indonesia tampil lebih sederhana, mereka lebih mengutamakan pola garis-garis lengkung 
dan bentuk silinder, contoh konkret dari konsep ini adalah Vila Isola Bandung (sekarang 
gedung IKIP), juga rancangan Schoemaker. Kesederhanaan bentuk belumlah mewakili semua 
konsep arsitektur Art Deco ini karena kedinamisan ruang interior dapat dilihat dalam lay out 
bangunannya. Arsitektur memang menggambarkan kehidupan jaman itu. Pengaruh aliran De 
Stijl dari Belanda yang menyuguhkan konsep arsitektural “kembali ke bentuk yang 
sederhana” dan pengkomposisian bentuk-bentuk sederhana menghasilkan pencahayaan dan 
bayangan yang menarik Aliran ini pula yang banyak mempengaruhi penganut arsitektur Art 
Deco di Indonesia. Perkembangan Art Deco akhir di Indonesia mengacu pada kedinamisan 
dan bentuk plastis yang kelenturan fasadenya merupakan pengejawantahan dari kemoderenan 
teknologi arsitektural. Contoh fasade yang dinamis salah satunya adalah fasade hotel Savoy 
Homann Bandung yang dirancang oleh A.F. Aalbers. Lengkungan yang ditampilkan itu 
merupakan ekspresi gerak, teknologi modern dan rasa optimisme. Orang-orang sering 
menjuluki lengkungan itu dengan “Ocean Liner Style” hal ini mengacu pada bentuk kapal 
pesiar yang pada saat itu merupakan karya manusia yang patut dibanggakan, jadi bentukan 
kapal, bentuk lengkung dijadikan sebagai ekspresi kemoderenan. 
Art Deco merupakan salah satu langgam yang sangat luas penerapannya, berbagai macam 
contoh dapat kita jumpai, dalam arsitektur, pakaian, poster dan peralatan rumah tangga serta 
masih banyak lagi contoh lain. Mekipun tersedia beragam benda yang memakai langgam Art 
Deco, namun tidaklah mudah mendefiniskan bagaimana langgam Art Deco tersebut. Karena 
banyaknya negara yang menerapkan langgam ini membuat Art Deco berkembang dengan 
pesat, hal ini tidak memudahkan pendefinisian langgam yang bangkit populer kembali pada 
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tahun 60-an. Setiap negara yang menerima langgam Art Deco mengembangkannya sendiri, 
memberikan sentuhan lokal sehingga Art Deco di suatu tempat akan berbeda dengan Art 
Deco di tempat lain. Tetapi secara umum mereka mempunyai semangat yang sama yaitu 
menggunakan ornamen-ornamen tradisional atau historikal, sehingga langgam Art Deco 
merupakan langgam yang punya muatan lokal. Meskipun pada awalnya Art Deco merupakan 
gaya yang mengutamakan hiasan-hiasan tradisional setempat, tetapi ia terbuka terhadap 
sesuatu yang baru, keterbukaan ini tercermin dalam pemakaian material yang baru dan dengan 
teknik yang baru, tak jarang pula mereka melakukan penggabungan material, sehingga hasil 
karya mereka hampir selalu inovatif dan eksperimentatif. Perkembangan Art Deco tidak lepas 
dari pengaruh situasi dan kondisi jamannya, pada saat itu di Eropa sedang berlangsung 
revolusi industri, masyarakat terpesona oleh adanya penemuan-penemuan dan teknologi yang 
maju dengan pesat. Karakter-karakter teknologi yang menggambarkan kecepatan 
diejawantahkan ke dalam desain dalam bentuk garis-garis lengkung dan zig-zag.  
Arsitektur Art Deco selain menerima ornamen-ornamen historis, langgam ini juga menerima 
pengaruh aliran arsitektur yang sedang berkembang saat itu. Gerakan arsitektur modern yang 
sedang berkembang pada saat itu bauhaus, De Stijl, Dutch Expressionism, International Style, 
Rationalism, Scandinavian Romanticism dan Neoclassicism, Arts and Crafts Movement, Art 
Nouveau, Jugendstil dan Viennese Secession. Mereka ikut mempengaruhi bentukan-bentukan 
arsitektur Art Deco serta memberikan sentuhan-sentuhan modern. Modern pada saat itu 
diartikan dengan “berani tampil beda dan baru, tampil lebih menarik dari yang lain dan tidak 
kuno” kesemuanya itu dimanifestasikan dengan pemilihan warna yang mencolok, proporsi 
yang tidak biasa, material yang baru dan dekorasi.  
Art Deco mengalami kejayaan pada tahun 1920-1930 tapi bukanlah jaminan apabila 
bangunan yang dirancang pada tahun 1920-1930 lantas bisa dinamai arsitektur Art Deco, 
bangunan yang berbentuk kubus menggunakan struktur beton dan tanpa dekorasi sering 
diklasifikasikan sebagai arsitektur Art Deco karena bentuknya yang geometris, tetapi karena 
tidak ada dekorasi sama sekali, maka bangunan itu lebih layak untuk tidak digolongkan 
sebagai arsitektur Art Deco, setidaknya dalam pandangan para purist. Seni Art Deco termasuk 
dalam seni terapan, pada arsitektur langgam ini tidak menyuguhkan sesuatu sistem atau solusi 
yang baru, langgam Art Deco berbicara tentang permukaan dan bentuk. Arsitektur Art Deco 
merupakan arsitektur ornamen, geometri, energi, retrospeksi, optimisme, warna, tekstur, 
cahaya dan simbolisme. Meskipun banyak gerakan desain mempunyai akar atau maksud 
politik atau filsafati, Art Deco murni bersifat dekoratif. Pada masa itu, gaya ini dianggap 
anggun, fungsional, dan ultra modern. 
Kata Art Deco termasuk terminologi yang baru pada saat itu, diperkenalkan pertama kali pada 
tahun 1966 dalam sebuah katalog yang diterbitkan oleh Musée des Arts Decoratifs di Paris 
yang pada saat itu sedang mengadakan pameran dengan tema “Les Années 25”. Pameran itu 
bertujuan meninjau kembali pameran internasional “l’Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes” (Eksposisi Internasional untuk Seni Industri dan 
Dekoratif Modern) yang diselenggarakan pada tahun 1925 di Paris. Sejak saat itu nama Art 
Deco dipakai untuk menamai seni yang saat itu sedang populer dan modern. Munculnya 
terminologi itu pada beberapa artikel semakin membuat nama Art Deco eksis. Art Deco 
semakin mendapat tempat dalam dunia seni dengan dipublikasikannya buku “Art Deco” 
karangan Bevis Hillier di Amerika pada tahun 1969.  
 
III.2.4.2   Arsitektur Jengki 
Sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia di era tahun 1950 sampai 1960-an diwarnai 
dengan hadirnya sebuah gaya yang dikenal dengan nama arsitektur jengki. Penampilannya 
yang unik menjadikannya berbeda dengan arsitektur kolonial Belanda sebelumnya. 
Kehadirannya merupakan jawaban langsung terhadap tantangan yang dihadirkan dan diwarnai 
dengan semangat zaman di masa lampau. Hadirnya arsitektur jengki di Indonesia sebenarnya 
tidak terlepas dari sejarah perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara. Kepergian 
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Belanda secara perlahan meninggalkan Indonesia turut mewarnai masa hadirnya arsitektur 
jengki. Hal ini beriringan dengan kepergian para arsitek Belanda yang kemudian digantikan 
oleh beberapa arsitek Indonesia pertama dan para tukang ahli bangunan yang menyebar di 
kota-kota Kolonial Belanda. Asal penggunaan kata jengki sering dihubungkan dengan hal-hal 
di luar dunia arsitektur. Menurut morfologi atau pembentukan kata, istilah “jengki” mungkin 
berasal dari kata Yankee, yaitu sebutan untuk orang-orang New England yang tinggal di 
bagian Utara Amerika Serikat. Menurut Budi Sukada, ada yang menyebut sosok arsitektur 
jengki sebagai arsitektur Yankee yang populer di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Penamaan 
jengki juga dihubungkan dengan model busana celana jengki yang marak pada saat yang 
bersamaan. Konteks bagi hadirnya arsitektur jengki di Indonesia adalah munculnya para 
arsitek pribumi yang notabene adalah tukang yang ahli bangunan sebagai pendamping para 
arsitek Belanda. Para ahli bangunan pribumi ini kebanyakan merupakan lulusan dari 
pendidikan menengah bangunan. Di tengah bergolaknya kondisi perpolitikan di masa 1950 
sampai 1960-an yang ditandai dengan semakin berkurangnya arsitek Belanda dan mulai 
munculnya para ahli bangunan dan lulusan pertama arsitek Indonesia menjadi poin yang turut 
membentuk perkembangan arsitektur jengki. Beberapa pola yang menjadi ciri arsitektur 
jengki kemungkinan berhubungan erat dengan pola penyebaran para arsitek Belanda yang 
tersisa serta arsitek Indonesia yang masih dapat dihitung jumlahnya serta banyaknya ahli 
bangunan yang sebelumnya menjadi asisten para arsitek Belanda. Pada kota-kota besar, 
kemungkinan banyak menyisakan para arsitek untuk mendesainnya. Tetapi, untuk kota-kota 
kecil, keahlian para tukang bangunan yang lebih banyak berperan pada periode perkembangan 
arsitektur jengki.  
Sebagai sebuah karya arsitektur, arsitektur jengki memiliki beberapa perbedaan dengan 
arsitektur kolonial pada umumnya. Menurut Josep Prijotomo, karakter arsitektur jengki 
ditandai salah satunya dengan kehadiran atap pelana. Tidak seperti rumah tinggal pada 
umumnya, atap pelana pada rumah bergaya jengki memiliki perbedaan tinggi atap. Biasanya 
kemiringan atap yang terbentuk tidak kurang dari 35 derajat. Penggunaan atap pelana ini 
menghasilkan sebuah tembok depan yang cukup lebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari tampak depan bangunan. Tembok depan yang dikenal dengan gewel ini yang kemudian 
menjadi sarana kreativitas arsitek. Pengolahan tampak depan bangunan juga diperkuat dengan 
kehadiran dinding yang berkesan miring dan membentuk geometri segi lima terhadap tampak 
bangunan. Dinding miring ini sebenarnya tidak berkaitan langsung terhadap kekuatan 
konstruksi bangunan, tetapi lebih kepada kreativitas untuk menghadirkan tampak bangunan. 
Penggunaan sudut kemiringan atap yang cukup tinggi ini memberikan karakter lain, yaitu 
bentuk beranda sebagai unsur mandiri. Beranda inilah yang menandai pintu masuk ke dalam 
bangunan yang kerap dihadirkan sebagai sebagai sebuah portico, yaitu bangunan beratap di 
depan pintu masuk. Pada umumnya atap datar menjadi pilihan utama bagi beranda. Atap datar 
inilah yang memberikan artikulasi untuk membedakannya dengan bangunan utama yang 
beratap pelana. Beberapa fungsi yang diwadahi di dalam beranda ini adalah sebagai penegas 
pintu masuk ke dalam bangunan, sebagai tempat penerima, dan sebagai ruang peneduh dan 
penyejuk bagi ruangan di dalamnya. Ciri lain yang kerap dijumpai pada arsitektur jengki 
adalah digunakannya karawang atau rooster. Sebenarnya fungsi utama dari karawang adalah 
sebagai anginan. Lancarnya sirkulasi di dalam setiap ruang pada rumah tinggal merupakan 
fungsi yang utama. Namun, pada arsitektur jengki fungsi ini berlanjut dengan hadirnya 
kreativitas. Penggunaan karawang tidak lagi dipahami sebagai sebuah fungsi, tetapi juga 
merupakan bagian dari wahana untuk menghadirkan estetika baru. Di dalam arsitektur dikenal 
istilah ekletisme sebagai sebuah fenomena yang menandai dimilikinya beberapa gaya dalam 
sebuah bangunan. Fenomena ini juga terlihat pada perkembangan arsitektur jengki di 
Indonesia. Semangat untuk berbeda dalam penampilan merupakan pendorong bagi munculnya 
ekletisme. Arsitektur kolonial Belanda menjadi tolak ukur bagi hadirnya unsur-unsur di dalam 
bangunan bergaya jengki. Pemahaman ini mengantarkan kita akan hadirnya bentuk-bentuk 
bangunan yang tidak kita jumpai pada bangunan rumah tinggal sebelumnya. Bentuk kusen 
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yang tidak simetris, pemakaian beberapa macam bahan dalam sebuah bangunan, penegasan 
yang terkadang berlebihan pada tembok, bingkai kusen bahkan bentuk kusennya menandai 
akan hadirnya sebuah arsitektur baru. Pengenalan akan bahan-bahan bangunan sebagai sebuah 
unsur yang melebihi dari sekadar sebuah penutup bangunan adalah poin pentingnya. 
Kedewasaan dan kematangan dalam mengolah komposisi bahan terhadap lahirnya wajah 
bangunan yang ideal merupakan logika dasar yang menyertainya. Perbedaan mendasar antara 
arsitektur jengki dan arsitektur kolonial Belanda ada pada tingkat pemikiran, yakni 
penempatan arsitektur yang membumi. Beberapa arsitek Belanda secara bersungguh-sungguh 
mencoba pendekatan iklim tropis dan kebudayaan sebagai sumber inspirasi terbentuknya 
karya arsitektur yang ideal. Sedangkan arsitektur jengki beranjak kepada arsitektur modern 
untuk menemukan jati dirinya. Perbedaan ini terwujud dalam bentuk fisik yang dapat kita 
lihat secara langsung. Dengan sedikit mengabaikan kondisi iklim, terutama unsur atap sebagai 
pelindung, arsitektur jengki memiliki ketahanan yang lebih pendek jika dibandingkan dengan 
arsitektur kolonial. Hal ini berakibat langsung pada pemeliharaan bangunan terutama pada 
sudut bangunan yang menggunakan beton dan sedikit terlindung dari ganasnya iklim tropis. 
Tingkat perkembangan kawasan lingkungan permukiman turut membentuk identitas arsitektur 
jengki. Pertumbuhan penduduk dan semakin padatnya lingkungan permukiman di perkotaan 
menghadirkan lahan siap bangun yang tidak seluas dulu lagi. Bentuk khas dari tampak 
bangunan rumah bergaya jengki berkaitan langsung dengan lahan di mana ia terbangun. 
Dalam perkembangannya, sejauh menyangkut letak lahannya, kita mengenal dua jenis 
arsitektur jengki. Yang pertama adalah arsitektur jengki untuk hunian rumah tinggal dan 
arsitektur jengki bagi bangunan vila. Pemukiman yang relatif padat merupakan tempat di 
mana hunian rumah tinggal bergaya jengki berada. Sedangkan untuk jenis vila biasanya 
terletak di pinggiran kota atau pada sudut kota yang memiliki halaman yang cukup lapang 
dengan jarak antarbangunan satu dengan lainnya yang renggang. Keberadaan arsitektur jengki 
pada kota-kota kolonial memberikan keunikan tersendiri. Sejauh ini arsitektur jengki lebih 
dipahami sebagai sebuah unit tunggal. Jarang kita jumpai berderet rumah bergaya jengki pada 
sebuah lingkungan. Belum ada penelitian lebih lanjut mengapa penyebarannya tidak pernah 
menjangkau masyarakat luas. Kontribusinya bagi perkembangan sejarah perkotaan di 
Indonesia masih jarang dilihat. Sebagai sebuah unit yang utuh, arsitektur jengki belum sampai 
membentuk identitas lingkungan yang nyata. Hal ini diperkuat dengan pola penyebaran pada 
sebuah kawasan belum terlihat secara jelas. Kehadirannya menjadi menarik karena memiliki 
penampilan yang berbeda dengan hunian yang ada di sekitarnya. Perbedaan fisik yang tampak 
masih menyisakan pertanyaan yang perlu kita renungkan. Walaupun dari eksplorasi desain 
terutama dari pendekatan iklim tropis, arsitektur jengki belumlah sekritis para pendahulunya, 
yaitu arsitektur kolonial Belanda, namun hal ini tidak mengurangi arti penting yang 
dikandungnya. Sebagai sebuah karya bangunan, arsitektur jengki merupakan sumber inspirasi 
dan contoh yang tidak dapat diabaikan. Bangunan yang tersisa dapat menjadi contoh atau 
bahan studi untuk dilihat kelebihan, kekurangan, dan acuan dalam perancangan untuk masa 
sekarang dan akan datang. 
 
 
III.3  SEJARAH  (PEMBENTUK BUDAYA DAN POLA PIKIR MASYARAKAT 
INDONESIA)  
Setiap ras manusia yang terlahir sebagai suatu bangsa pasti memiliki karakter pribadi masing-
masing. Dari beberapa literatur, baik buku, novel, majalah, atau film; kita mengenal beberapa 
karakter populer suatu bangsa, misalnya; Bangsa Viking, suku bangsa dari kawasan 
Skandinavia ini dikenal memiliki karakter yang keras, brutal dan menggemari peperangan. 
Bangsa Romawi yang lihai, licik, penuh konspirasi dan kejam dalam meng-eksekusi musuh 
serta lawan politiknya. Atau Bangsa Jepang yang penuh determinasi, jiwa patriotis dan 
menjunjung tinggi harga diri. Karakter suatu bangsa tersebut tidaklah sepenuhnya diwariskan 
secara genetik oleh nenek moyang kepada anak cucunya,  Pola temperamen yang relatif 
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seragam ini ditentukan oleh faktor keturunan, kebutuhan dan hubungan sosial yang terjadi di 
antara mereka, sehingga dalam kehidupan suatu  kebudayaan  cenderung untuk  mengulang-
ulang bentuk-bentuk perilaku  tertentu, karena pola perilaku tersebut diturunkan  melalui pola 
asuh dan proses belajar.  Kemudian muncullah struktur kepribadian rata-rata, atau stereotipe 
perilaku yang merupakan ciri khas budaya suku bangsa dan masyarakat tertentu.  
Pengalaman psikologis adalah salah satu hal yang paling berperan dalam membentuk suatu 
karakter. Sedangkan pengalaman psikologis itu sendiri dipengaruhi oleh atmosfer lingkungan. 
Secara individu kita bisa melihat bagaimana jika anak (biologis) dari seorang perampok yang 
dididik di lingkungan religius oleh seorang pemuka agama, hampir dapat dipastikan ia akan 
tumbuh sebagai karakter yang taat tuntunan agama sesuai apa yang ia dapatkan dari 
lingkungannya. Dan sebaliknya, suatu lingkungan sedikit banyak juga dapat berubah 
tergantung sebesar apa pengaruh yang diberikan oleh individu-individu tertentu. 
Untuk mengenali karakter bangsa indonesia haruslah lebih dahulu menggali akar sejarah masa 
lalu, suatu kondisi yang membentuk atmosfer kehidupan bagi generasi-generasi sebelum kita. 
Dalam catatan sejarah kita mengenal beberapa periode masa yang telah mempengaruhi 
budaya dan pola pikir masyarakat Indonesia; berdasarkan catatan sejarah, bangsa indonesia 
telah melewati berbagai macam periode masa dimana hal tersebut sedikit banyak memberikan 
pengaruh dengan menghadirkan suatu pola tatanan kehidupan yang berbeda satu dengan 
lainnya. 
 
III.3.1   JAMAN KERAJAAN DAN KESULTANAN AWAL (Masa Feodal) 
Pada masa Renaisans Eropa, Jawa dan Sumatra telah mempunyai warisan peradaban berusia 
ribuan tahun dan sepanjang dua kerajaan besar. Di abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan 
Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi 
ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai 
daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi 
bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 
1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini 
sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan 
dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang 
terlihat dalam wiracarita Ramayana. 
Islam tiba di Indonesia sekitar abad ke-12, dan melalui pembauran, menggantikan Hindu 
sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang 
tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, agamawan 
muslim dan missionaris belanda yang membawa agama Kristen diketahui sudah aktif pada 
abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-
kepulauan tersebut. Penyebaran Islam didorong hubungan perdagangan di luar Nusantara; 
umumnya pedagang dan ahli kerajaan-lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. 
Kerajaan penting termasuk Mataram di Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan 
Tidore di Maluku di timur. 
 
III.3.2   MASA PENDUDUKAN KOLONIAL BELANDA 
Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini 
bernama Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang 
telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, 
yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia 
bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk 
suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang 
Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu 
menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan 
kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukan kemudian setelah Belanda mendekati 
kebangkrutannya. 
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah 
Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda 
(Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap 
perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 
1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah 
mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini 
dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-
kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba 
berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda 
terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau 
mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut 
dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC 
menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa 
peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Setelah VOC jatuh bangkrut 
pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas 
Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. 
Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 
1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa atau dikenal dengan cultuurstelsel dalam 
bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-
hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. 
Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang 
besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam 
paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 
1870. 
Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi suatu sistem yang mereka sebut dengan “politik etis”  
(Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi 
masyarakat pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van 
Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di 
sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. 
Pada 1908 gerakan nasionalis yang pertama, Budi Utomo, dibentuk dan kemudian diikuti 
pada tahun 1912 oleh gerakan massa nasionalis pertama, Sarekat Islam. Belanda merespon hal 
tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin 
nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang 
beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena 
kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno. 
 
III.3.3   MASA PENDUDUKAN JEPANG (Perang Dunia II) 
Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda 
mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan 
Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan 
bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan 
Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk 
mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir 
dikalahkan Jepang pada Maret 1942. 
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan 
membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer 
Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada 
tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, 
tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di 
daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat 
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perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. 
Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan 
Jepang. 
Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan 
integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin 
mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, 
Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang. 
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam 
untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju 
kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. 
 
III.3.4   PASCA KEMERDEKAAN 
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan 
seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar 
mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer 
Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya 
langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada 29 Agustus 1945 kelompok 
tersebut melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden 
dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. BPUPKI 
dinamakan menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan menjadi badan 
pemerintahan sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan 
pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 
provinsi: Sumatra, Kalimantan (termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Dari 1945 hingga 1949, 
persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala 
pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik 
maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Usaha 
Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, 
pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis 
menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah 4 tahun 
peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada 
pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. 
 
III.3.5   ORDE LAMA 
Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem 
parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen 
atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama 
pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai. 
Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Setelah memberikan kontribusi nyata dalam 
meraih kemerdekaan. atas desakan kaum liberal, Soekarno lebih memilih negara sekuler yang 
berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara 
Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk 
kepada hukum Islam. 
 
III.3.5.1   Pemerintahan Soekarno 
Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang 
dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, 
melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno 
secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang 
memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. 
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Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label 
"Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-
blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang 
menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut 
berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk 
mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok. 
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara 
komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI 
merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan 
massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di 
negara-negara lainnya. 
Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia — dia mengatakan bahwa hal tersebut 
adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial inggris di 
wilayah tersebut. Ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan 
Malaysia dan Inggris. 
 
 
III.3.5.2   Konflik Irian Barat 
Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan 
barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri 
dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. 
Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, 
dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum 
kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. 
Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia 
dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia 
mengambil alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963. Setelah menolak supervisi 
dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di 
Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian 
diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih 
bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan 
perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia 
menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah 
perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, 
pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia 
telah muncul. 
 
III.3.5.3   Gerakan 30 September 
Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno 
untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, 
memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai 
pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini. 
Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam 
upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima 
Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan 
berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih 
kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. 
Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di 
Jawa dan Bali. 
 
III.3.6   ORDE BARU 
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Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai 
presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 
1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik 
Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan 
yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan 
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui 
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi 
didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian 
sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar 
namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan 
besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan 
rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela. 
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai 
kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor 
lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal 
dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran 
diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri 
pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto 
kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga 
Indonesia. 
 
 
 
 
III.3.7   ERA REFORMASI 
Presiden Habibie segera membentuk sebuha kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah 
kembali mendaptkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-
negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik 
dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. 
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan 
putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen 
dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu 
menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan 
Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman 
Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. 
Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 
1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. 
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi 
di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, 
pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, 
Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang 
tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur 
pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR 
yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, 
menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap. 
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan 
pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan 
meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal 
korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam 
pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara 
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sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak 
lama kemudian. 
Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono 
tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah 
menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias 
pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada 
awal 2005 yang mengguncang Sumatra. 
Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah 
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan 
selama 30 tahun di wilayah Aceh. 
 
 
 

BAB  IV 
STUDY BUDAYA : ANALISA DAN KRITIK 

 
 
IV.1   PENGANTAR 
Dunia Arsitektur di Indonesia, terlepas dari tanggung jawab perannya sebagai perlambangan 
monumental ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; telah memberikan 
begitu banyak kemudahan dan kenyamanan pada masyarakat. 
 
IV.2   PENELUSURAN FAKTA dan SEJARAH  
Menurut sebagian besar literatur, “Postmodernisme” yang telah menjadi fenomena di jaman 
sekarang pada hakekatnya adalah merupakan perlawanan terhadap filsafat Modern 
(“Modernisme”). Sejak kemunculan abad pencerahan (renaissance), masyarakat barat pada 
khususnya memiliki pandangan bahwasanya manusia adalah “pusat” dari segala hal di dunia, 
manusia harus menggunakan kekuasaannya atas alam, yaitu dengan menyibak rahasia alam 
semesta sebanyak mungkin mengacu pada teori dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain 
“Modernisme” menekankan rasionalitas dalam berfikir. Segala hal akan dapat diterima “akal 
sehat” hanya apabila telah dan dapat dibuktikan secara empiris. Modernisme secara tegas 
menolak konsep adanya sesuatu transenden dalam realitas dan mengesampingkan agama 
(Ketuhanan) sebagai objek marjinal. Ditilik dari akar permasalahannya, Modernisme sendiri 
muncul sebagai perlawanan terhadap konsep keagamaan khususnya Kekristenan Romawi. 
Pada abad pertengahan atau biasa disebut dengan abad kegelapan, Gereja Romawi memiliki 
kedaulatan yang mutlak dan tak terbatas. Dengan mengatasnamakan ajaran agama mereka 
dapat dengan mudah mengatur semua aspek kehidupan masyarakat bahkan mengendalikan 
wewenang Raja-raja eropa pada saat itu. Sejarah membuktikan, meskipun sangat bertentangan 
dengan ajaran Yesus Kristus tentang cinta-kasih (Charity) namun dengan begitu mudahnya 
Paus Urban II menyerukan Perang salib pertama (1095) memanfaatkan fanatisme buta  
keagamaan masyarakat eropa untuk melakukan invasi merebut Kota Yerussalem (1099) dan 
membantai kurang lebih 40.000 penduduk sipil, baik Muslim maupun Yahudi termasuk 
wanita dan anak-anak. (“Kingdom of Heaven” Dibintangi Orlando Bloom, Liam Neeson, 
Disutradarai: Ridley Scott, “Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World”, 
Karen Armstrong. 2001).Reformasi Gereja (pencerahan) yang diprakarsai oleh Martin Luther 
pada dasarnya menolak otoritas dominasi ke-Paus-an Vatikan-Romawi yang memposisikan 
diri sebagai perantara manusia dengan Tuhan. Penarikan “karcis” untuk orang-orang yang 
ingin berdoa merupakan salah satu sistem politik untuk mempertebal kantong-kantong kas 
Romawi, demikian pemikiran Martin Luther yang kemudian menjadi dasar pijakannya untuk 
menentang Vatikan (“Luther” dibintangi Joseph Fiennes, Alfred Molina, Disutradarai: Eric 
Till). Masyarakat eropa pada saat itu juga menyadari doktrin agama dan otoritas Gereja 
Romawi hanya menghambat kemajuan mereka dalam bidang Ilmu Pengetahuan. Inkuisisi 
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Gereja terhadap Galileo Gallilei yang menyatakan teori heliosentris; matahari sebagai pusat 
tata surya merupakan salah satu dari sekian banyak pemicu berubahnya penilaian masyarakat 
terhadap ortodoksi pola pikir Kekristenan Katolik Romawi. Meskipun tidak sedikit 
masyarakat eropa tetap berpegang teguh pada keyakinan ke-katolikannya, namun pada 
praktek kesehariannya, baik dalam hal ideologi, pandangan politik, pranata sosial, sistem 
ekonomi, dan perkembangan budaya, mereka benar-benar lepas dari dogma agama yang 
dianutnya. Inilah yang disebut dengan jaman Modern, jaman rasional, suatu masa dimana 
masyarakat memandang agama sebagai objek marjinal, suatu masa kebangkitan ilmu 
pengetahuan menjadi satu-satunya petunjuk “kebenaran” untuk segala aspek eksistensi materi 
dunia. Ilmu pengetahuan telah menasbihkan kekuasaan manusia atas alam. 
Seperti yang telah saya jelaskan secara panjang lebar di Bab II, Postmodernisme yang mulai 
bangkit di pertengahan abad ke-20 merupakan reaksi perlawanan dan pendobrakan terhadap 
arogansi Modernisme. Filsafat postmodern muncul untuk “mendekonstruksi” kemapanan 
disiplin keilmuan filsafat modern yang dinilai tidak dapat mengakomodasi eksistensi 
subjektivitas dan entitas budaya lokal. Postmodernisme merayakan keberagaman (pluralisme), 
relativitas, subjektivitas, serta dimensi transendental tentang Ketuhanan. 
 
Pada Bab III, secara singkat saya mengulas kondisi budaya Indonesia serta kesejarahannya 
dimulai dari awal keterbentukan struktur sosial-kemasyarakatannya sampai pada era reformasi 
saat ini. Maksud dan tujuan saya mengulas hal tersebut adalah untuk membandingkan kondisi 
sosial-budaya bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa pada periode waktu yang sama. Dari 
ulasan tersebut kita dapat mencermati bagaimana budaya masyarakat dan dunia ke-
arsitekturannya berkembang dengan mandiri tanpa interupsi budaya asing sampai kedatangan 
bangsa penjajah pada abad ke-16 yang bertepatan dengan kemunculan abad pencerahan atau 
renaissance di eropa.  
 
IV.2.1  ABAD KEGELAPAN EROPA : PENGARUH FILSAFAT AGAMA 
Di masa-masa awal terbentuknya bangsa ini, pengaruh India (Hindu) dan Cina (Budha) 
sangatlah besar. Tentu merupakan kondisi yang wajar karena para arkeolog menyimpulkan 
bahwa nenek moyang bangsa indonesia berasal dari dataran tinggi Yunnan (Propinsi di Cina 
bagian selatan, berbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam) yang bermigrasi menuju 
kepulauan Nusantara sekitar abad ke-4 masehi. Disinilah mereka berinteraksi dengan ras 
bangsa india yang datang untuk berdagang. Asimilasi budaya dan pembauran ras dari dua 
bangsa tersebut menghasilkan suatu ras baru yang memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri 
yaitu; Ras “Melayu”. Meskipun dalam perkembangannya “hanya” didasari oleh tradisi 
kepercayaan supranatural dan esoterik, kebudayaan bangsa indonesia terbangun sejalan 
dengan ideologi serta kondisi tatanan sosial masyarakat pada saat itu. Hal inilah yang 
kemudian memunculkan begitu banyak ragam budaya-kesukuan bangsa Melayu di kepulauan 
Nusantara ini. Kondisi yang sama juga dapat kita lihat pada dunia arsitekturnya. Hampir 
setiap masyarakat kesukuan memiliki ciri khas langgam arsitektur yang berbeda dan unik. Ini 
menunjukkan betapa masyarakat indonesia pada saat itu memiliki sikap, idealisme dan jati 
diri yang kuat sehingga melahirkan karakter budaya masing-masing di setiap daerah. Bagi 
saya pribadi, periode masa tersebut adalah titik puncak kejayaan budaya peradaban 
masyarakat indonesia secara ideologis. Di mana lahir karya arsitektural yang orisinal sesuai 
dengan kondisi i-pol-ek-sos-bud masyarakatnya pada saat itu. 
Pada periode waktu yang sama, Bangsa Romawi menguasai sebagian besar wilayah Eropa. 
Pada tahun 325 masehi diadakan suatu rapat besar menentukan konsep teologi dan agama 
resmi kekaisaran tersebut. “Konsili Nicea” menetapkan agama baru “Katolik” sebagai 
pengganti Paganisme yang lebih dulu dianut. Dewan dari pertemuan yang diadakan di 
Konstantinopel tersebut telah menilai dan memutuskan konsep teologi Katolik sangat sesuai 
dengan kondisi dan tatanan budaya masyarakat eropa pada saat itu. Serta merta bermunculan 
karya arsitektur sebagai perlambangan monumental ideologi baru tersebut. ideologi kegamaan 
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yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat diterjemahkan dengan kehadiran karya-
karya monumentalis yang merepresentasikan dimensi transenden makro-kosmikal. Gaya 
arsitektur yang muncul sebagai respon dari kondisi budaya masyarakat eropa pada saat itu-lah 
yang dalam materi perkuliahan disebut dengan “Langgam Arsitektur Gothic”.  
 
Kedatangan agama Islam pada abad ke-12 tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap perkembangan arsitektur di indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 
propaganda politis dalam penyebaran konsep keagamaannya. Pada mulanya agama islam 
dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat (Daerah territorial India bagian barat, berbatasan 
dengan Pakistan) yang datang untuk berdagang, namun perkembangannya secara meluas 
tidak lepas dari peran “Wali Songo” yang secara aktif menyebarkan ideologi islam dengan 
cara asimilasi budaya. “Masjid Demak” yang pembangunannya “diarsiteki” oleh Sunan 
Kalijaga merupakan saksi kesejarahannya. Meskipun bangunan tersebut didirikan atas dasar 
filosofi keislaman (denah peruangan dan orientasi terhadap Kiblat), namun bentuk tampilan 
atapnya mengadopsi gaya Pura Hindu, langgam lokal yang berusia berabad-abad lebih tua 
dari kedatangan Islam itu sendiri. Dari fakta tersebut saya beranggapan bahwa masyarakat 
indonesia pada waktu itu bukanlah masyarakat primitif yang tidak beradab. Kita bisa melihat 
bagaimana Wali Songo bersikap toleran dan bertanggung jawab melestarikan budaya 
bangsanya meskipun secara ideologi keagamaan mereka telah memilih suatu ajaran yang 
mereka yakini lebih benar. Kondisi tersebut menunjukkan betapa mereka telah memiliki 
kematangan emosional-spiritual idealisme serta jati diri yang belum tentu dimiliki oleh 
generasi-generasi kita saat ini. 
 
IV.2.2  ERA RENAISSANCE EROPA : PEMIKIRAN MODERN - SAINS DAN TEORI 
EMPIRIS 
Kemunculan Era Renaissance serta “Filsafat Modern” di Eropa mendorong para ilmuwan 
untuk menggali ilmu pengetahuan dan menciptakan teori-teori empiris-materialistik tentang 
alam semesta. Dalam bidang Fisika, Isaac Newton memperkenalkan teori kekekalan energi 
yang menjadi magnum opus-nya dunia ilmu pengetahuan modern. Dan dalam bidang Biologi 
kita mengenal istilah “Evolusi”, suatu teori yang dikembangkan oleh Charles Darwin 
mengenai perubahan secara perlahan struktur fisik mahluk hidup melewati proses selama 
jutaan tahun. Di masa itu teori tersebut hampir meluluh-lantakkan ajaran kekristenan 
(termasuk juga ajaran Islam & Yahudi) tentang proses penciptaan  bahwa Adam & Eva 
(Adam & Hawa) adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai cikal bakal 
peradaban dunia. Teori Darwin menyatakan, semua mahluk hidup di dunia berasal dari 
organisme ber-sel tunggal yang hidup di air pada awal terbentuknya bumi (setelah proses 
“Big Bang”) selama jutaan tahun organisme tersebut berevolusi menjadi berbagai macam 
mahluk hidup di dunia. Disebutkan; manusia merupakan mahluk yang paling berhasil 
melewati proses evolusi dan Ras Primata adalah nenek moyang manusia itu sendiri. Dari teori 
itulah timbul anggapan masyarakat eropa bahwa merekalah “manusia sejati” karena memiliki  
bentuk fisik yang relatif sempurna dari ras bangsa lainnya, serta struktur budaya peradaban 
dan teknologi yang jauh lebih maju. Fakta tersebut memunculkan pemikiran bahwa Ras 
Afrika yang bodoh, jelek dan hitam, atau Ras Asia yang kerdil dan lemah kondisi fisiknya 
merupakan mahluk-mahluk yang tidak sempurna menjalani proses evolusi. Atau dengan kata 
lain yang sering mereka gunakan; “Kegagalan Evolusi”. Atas dasar pemikiran itulah negara-
negara Eropa (Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol dan Belanda) melegitimasi kekuasaan 
imperialismenya atas negara-negara koloninya bahwa sumber kekayaan alam dunia harus 
dikuasai dan diolah oleh bangsa beradab, tidak layak dinikmati oleh “Primata-primata yang 
bisa ngomong”(“ Bencana Kemanusiaan akibat Darwinisme”, Harun Yahya).  
Invasi Bangsa Belanda ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 di mana euforia abad 
pencerahan (renaissance) masih dirayakan di Eropa. kedatangan bangsa penjajah ini baik 
faktor kesengajaan ataupun yang bukan, telah banyak memberikan pengaruh pada budaya dan 
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pola pikir masyarakat indonesia. Setelah tiga abad mengeksploitasi kekayaan alam nusantara, 
di akhir abad ke -19 terjadi perubahan politik Negeri Belanda yang sangat berpengaruh pada 
sistem politik pemerintahan kolonialnya di Indonesia. "Politik Kolonial Liberal" telah 
ditanamkan dan diatur oleh Belanda sejak tahun 1870 -yang menekankan kesejahteraan orang 
pribumi sebagai tanggung jawab moral dari pemerintah terhadap orang-orang Indonesia- 
berubah ke arah "Politik Kolonial Etis" yang menyatakan bahwa pemerintah memegang 
tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. P. Broschooft, redaktur harian De 
Locomotif di Semarang memberi nama politik baru tersebut dan menekankan sikap keadilan 
yang harus dimiliki orang Eropa terhadap orang-orang Jawa yang lebih lemah. Program itu 
dikenal juga dengan "politik balas budi" yang terangkum dalam Trias Politika Deventer. 
Program ini meliputi: pertama, irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan 
dan bendungan untuk keperluan pertanian. Dua, emigrasi yakni mengajak penduduk untuk 
transmigrasi. Tiga, memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi). Akan 
tetapi pelaksanaan dari "politik etis" ini tidak berhasil memperbaiki nasib bangsa Indonesia, 
karena banyak dimanfaatkan oleh para penanam modal asing, sehingga rakyat masih tetap 
terpuruk dan hidup dalam kesengsaraan. Dari ketiga asas tersebut, hanya asas terakhir yang 
benar-benar bermanfaat bagi bangsa Indonesia walaupun tidak seluruh bangsa Indonesia 
dapat merasakannya. Untuk irigasi; hal ini ditujukan untuk mengajarkan sistem pengairan 
pada sawah-sawah milik Belanda. Sehingga hasil pertanian yang akan disetorkan untuk 
belanda akan semakin berlipat dan pada akhirnya Belanda juga yang diuntungkan. Sedangkan 
bangsa Indonesia terutama yang mengolahnya tetap sengsara dengan adanya sistem tersebut. 
Lalu untuk transmigrasi; Sistem ini yaitu memindahkan sebagian penduduk pulau Jawa yang 
padat ke sumatera yang di sana masih jarang penduduknya. Para penduduk itu dipindah ke 
daerah perkebunan Belanda di daerah sumatra timur yang di sana mereka akan dijadikan 
pekerja. Hal ini pada akhirnya juga hanya menguntungkan pemerintah kolonial Belanda 
karena dengan demikian, hasil perkebunan akan semakin besar dan keuntungan semakin 
mengalir ke kas Belanda. Tapi dari kesemua ketidak beruntungan rakyat indonesia, ada satu 
asas yang (secara tidak disengaja) sangat menguntungkan, yaitu Edukasi. Dengan Edukasi ini, 
lahirlah kaum terpelajar yang pada nantinya memutar roda pergerakan nasional untuk menuju 
cita-cita bersama menuju kemerdekaan Indonesia meskipun faktanya mereka adalah para 
nasionalis muda yang lebih banyak belajar secara otodidak (dari membaca buku) dan sengaja 
menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan, karena pada dasarnya, tujuan pemerintah 
kolonial Belanda melaksanakan Edukasi adalah untuk mendapatkan pegawai birokrasi rendah 
yang cukup hanya bisa baca-tulis dan mau digaji rendah. Dari sinilah asal mula terbentuknya 
sistem pendidikan Indonesia, pola pengajaran yang tetap dipertahankan sampai saat ini dari 
jenjang Pendidikan Dasar sampai Perkuliahan.  
Itulah gambaran nyata kekejaman dibalik era Modernisme , di saat Eropa mengikrarkan 
rasionalitas ilmu pengetahuan dan kekuasaannya terhadap alam, kita bangsa indonesia hanya 
berfungsi sebagai “kuda” penggerak roda-roda kapitalis mereka. Modernisme telah merenggut 
kemerdekaan dan hak kita sebagai manusia. Modernisme telah menggilas ideologi dan 
kebudayaan bangsa kita yang pernah mencapai periode keemasannya. 
 
IV.2.3  ERA INFORMASI : DUNIA POSTMODERN - GLOBALISASI 
Penjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad oleh Belanda meninggalkan kerak-kerak 
korosi yang mengeras dan lambat laun menyatu menjadi bagian dari budaya masyarakat 
indonesia. Tidak seperti Inggris yang benar-benar memberikan transfer ilmu pada negara-
negara kolonialnya (Malaysia, Singapura, Hongkong-territorial RRC, telah menjadi negara 
maju yang berkembang dengan pesat), Belanda memberlakukan sistem edukasi yang sengaja 
membatasi “kemampuan” masyarakat pribumi, tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin 
tersedianya “stok” buruh kapitalis bagi kepentingan industri dan birokrasi mereka. 
Keterbatasan pengetahuan yang didapatkan generasi di jaman tersebut bermutasi menjadi 
“faktor genetik” sistem pendidikan di indonesia saat ini. Dari generasi ke generasi masyarakat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



indonesia dihadapkan pada sistem pendidikan yang hanya berorientasi untuk menjawab soal 
ujian saja. Penekanan Kedisiplinan menjadi poin yang paling utama dalam sistem pendidikan. 
Tanggung jawab terhadap formalitas menjadi jauh lebih berbobot daripada tanggung jawab 
pada kualitas materi tugas. Suatu pola yang sangat sesuai dengan pola kedisiplinan yang 
ditekankan oleh Belanda untuk menindas dan membatasi kreativitas serta kapabilitas 
pemikiran bangsa kita pada saat itu. Tapi, memang inilah sistem yang berlaku di indonesia. 
Sistem yang terbangun dari sisa-sisa kerak korosi kolonialisme yang telah merampas 
kemerdekaan dan menggilas ideologi bangsa kita berabad-abad lamanya.  
Di saat bangsa kita masih tertatih-tatih dengan ideologinya (pasca kemerdekaan), percaturan 
politik yang tak kunjung habisnya, resesi ekonomi, krisis sosial dan budaya, Dunia sudah 
kembali berubah, perkembangan pemikiran kefilsafatan di Eropa merespon kondisi faktual 
kemasyarakatannya akibat pengaruh kemapanan akut “Modernisme”, melahirkan pemikiran 
baru yang menentang dominasi teori filsafat tersebut. (kebangkitan Postmodernisme di Eropa 
telah saya bahas secara rinci pada Bab II) 
“Post-modernisme” yang membawa semangat baru dalam idenya semakin membuat 
masyarakat kita terombang-ambing dalam ketidakpastian. Suatu pemikiran yang terbangun di 
dunia barat, serta merta diadopsi bangsa kita akibat pengaruh para intelektualis yang 
bersimpati pada ide kefilsafatan itu. Pada kasus ini, sistem edukasi belanda kembali berperan 
dalam membangun karakter pola pikir masyarakat indonesia. “Universalisme” filsafat Modern 
telah terstruktur dalam pemikiran mereka di mana “ilmu pengetahuan adalah kebenaran”. Dan 
selanjutnya terproses secara psikologis (alam bawah sadar) distorsinya menjadi “Pemikiran 
Barat adalah kebenaran” (karena telah terbangun image pada masyarakat bahwa semua ilmu 
pengetahuan berasal dari pemikiran dunia barat). Sehingga, apapun yang terjadi di dunia 
barat, kita terdorong untuk mengikutinya. Postmodernisme menurut saya, hanya membawa 
kita lebih dekat pada liang kehancuran. Masyarakat kita masih terlalu prematur untuk 
merdeka secara subjektif. Ketidakjelasan arah kurikulum sistem pendidikan menghasilkan 
generasi-generasi yang hanya bisa disiplin berlari seperti kuda andong yang selalu menuruti 
kehendak kusir budaya asing. Bila terlepas, hanya akan menimbulkan kekacauan yang tidak 
mudah diredam. Kita sudah dapat melihat fenomena Pemilu Pasca-Reformasi, begitu banyak 
jumlah Partai Politik yang dengan alasan “Pluralisme”, berjuang membela subjektivitas visi 
dan kepentingan kelompoknya masing-masing. Ditambah lagi dengan maraknya demonstrasi-
demonstrasi yang berbuntut anarkisme membuktikan bahwa pemikiran Postmodernisme tidak 
layak diadopsi masyarakat indonesia yang belum mencapai kematangan spiritual dan 
ideologi. di saat rasio mereka belum berkembang, bagaimana mungkin kita menjunjung tinggi 
kemerdekaan subjektivitas dan relativitas pemikiran? kita bisa melihat suatu fakta; bagaimana 
seorang ibu rumah tangga yang sangat minim ilmu pengetahuan dapat menduduki jabatan 
Presiden Republik Indonesia hanya karena dukungan subjektivitas - mayoritas masyarakat 
awam “irrasional” yang mengagungkan kesakralan “darah” Presiden pertama mereka. 
Sangatlah berlebihan mengikrarkan Postmodernitas sementara masyarakat kita bahkan belum 
pernah menjalani Modernitas, Apakah ini sekedar aktualisasi diri suatu bangsa yang tidak 
mempunyai jati diri sehingga harus terus mengekor kebudayaan barat? 
Postmodenisme yang datang menjajah ideologi kita mengarah pada kemungkinan 
diberlakukannya Pasar Bebas (“The Future of The World Order” .Francis Fukuyama & 
Samuel P. Huntington). Doktrin Postmodernisme yang dimunculkan dari semangat-semangat 
yang dibawanya diciptakan untuk menyusun skenario imperialisme bangsa barat menguasai 
dunia. “Pluralisme” membuka jalan bagi warga asing (eropa-amerika) datang ke setiap bangsa 
di dunia untuk mengisi “lahan-lahan” pekerjaan lokal. “Subjektivitas individu” membebaskan 
kaum kapitalis merekrut tenaga kerja asing yang lebih terdidik demi efektivitas 
perusahaannya dan keuntungan yang berlipat ganda. Bila kondisi seperti ini benar-benar 
terjadi, bagaimana dengan nasib generasi kita yang masih terjebak dalam sistem pendidikan 
warisan imperialisme asing seperti fakta yang terjadi saat ini? Apakah bangsa kita harus 
menerima takdir untuk selalu menjadi kuda penggerak roda-roda kapitalisme bangsa barat? 
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IV.3    POSTMODERNITAS FILSAFAT KARYA SENI dan ARSITEKTUR DI 
INDONESIA 
IV.3.1   KEGAGAPAN PEMIKIRAN UNTUK MENYIKAPI SEBUAH ERA 
Zaman kini antara lain disebut sebagai era pascamodern (postmodern) yang diproklamirkan 
para filsuf, arsitek, atau seniman sebagai era pendobrakan atas nilai nilai konvensional. Itu 
ditandai oleh munculnya karya karya yang mengejutkan. Karya karya yang merayakan 
pembebasan dari aturan baku dalam pilihan media filsafat - seni, keluar dari kaidah kaidah 
estetika era sebelumnya”. Pernyataan ini dikatakan secara logis didasari oleh sebuah fenomen 
yang disebut sebagai keluarnya era postmodern. Fenomen itu berupa pendobrakan atas nilai 
nilai konvensional dalam berekspresi. Namun sebelumnya, harus disadari bahwa berbagai 
pendobrakan dan berbagai pemberontakan pada hakikatnya bukan bertujuan sebagai perayaan 
tetapi merupakan upaya untuk membongkar dan kemudian mengkonstruksi (Dekonstruksi) 
kembali berbagai nilai untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah esensi dari sebuah resistensi 
seperti yang seringkali dilakukan kaum subkultur. Dan untuk itulah maka sebuah 
pendobrakan selalu berdialektika secara terus menerus dengan berbagai hal yang telah 
terbangun sesuai ruang dan waktu setempat, bukan sebagai perayaan semata. Jika di dunia 
arsitektur pada saat ini banyak terlihat berbagai karya yang tampil secara mengejutkan, maka 
kita juga harus melihatnya bukan hanya dari segi artistiknya semata, tetapi juga dari 
konseptualitas gagasan yang dibawakan.  
Karena kesejarahan panjang dalam postmodernisme adalah sebuah jalan yang penuh patahan 
maka realitas yang dimunculkan adalah fragmentasi. Setiap individu mempunyai gagasan 
tersendiri yang secara konseptual tidak bisa disederhanakan, disatukan ataupun 
digeneralisasikan secara sedemikian rupa. Pendobrakan hanya sebuah fenomen kecil, tetapi 
yang lebih berarti adalah kediri-hadiran setiap fragmen [atau individu] beserta segala macam 
entitas narasi, kesejarahan, pilihan estetis, dll. Dan fragmentasi masing masing itulah yang 
menjadi nomen nomennya, yang merupakan unsur penting dalam postmodern. Disini saya 
pertegas bahwa individu adalah tanda, dan penandanya adalah berbagai hal yang saya 
sebutkan mulai dari narasi kecil, personal history, pilihan estetika, dll. Sehingga jika memang 
era yang tersebutkan adalah era pasca modern maka harus disadari pula bahwa ada 
pertentangan logis dalam kalimat tersebut karena fragmentasi yang disebutkan untuk 
menandai sebuah era hanyalah fragmentasi yang tidak jelas kemana arahnya, dimana hanya 
berkutat kepada segi segi artistik semata, tetapi berbagai hal yang terkait secara konseptualitas 
bahkan dalam lingkup yang lebih besar lagi yaitu kultural tidak terjamah.  
Dan inilah mengapa saya kurang setuju jika era saat ini adalah era pasca modern, karena 
sesuai dengan ungkapan tersebut diatas maka pasca modern indonesia adalah pasca modern 
yang memaksakan diri, karena mengalami modern secara konseptual-pun belum, maka jangan 
berharap fragmentasi yang ada akan menjamah segi segi konseptual ataupun kultural. 
Sehingga jika esensi dari resistensi hanya memunculkan pendobrakan yang bersifat perayaan 
(kalau tidak boleh dikatakan sebagai euforia aktualisasi diri) maka itulah kenyataan yang 
harus dihadapi. Janganlah memaksakan diri untuk menjadi postmodern jika kita lihat dalam 
kehidupan sehari – hari [in mentally and physically] modernitas yang ada belum sepenuhnya 
terserap esensinya. Mungkin di berbagai tempat lain telah mengalami pasca modern secara 
menyeluruh akan tetapi patut diperhatikan perbedaannya. Postmodern di luar negeri 
merupakan sebuah kritik terhadap irasionalitas kehidupan modernisme akhir yang akut. 
Sedangkan di Indonesia, postmodern adalah kritik terhadap modernisme serapan yang salah 
kaprah. Jika modernisme saja telah salah kaprah, tentu saja sangat tidak masuk akal kita 
mengaku telah berada di dunia postmodernisme, karena esensi modernisme yaitu 
“rasionalitas” memang tidak sepenuhnya terbangun disini.  
 
 
IV.3.2   KONSEP POSTMODERN UNTUK MEREKONSTRUKSI TATANAN BUDAYA 
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Konsep Pascamodernisme atau lebih dikenal dengan postmodernisme hingga saat ini masih 
belum dapat diterima atau dimengerti secara luas hingga saat ini. Ketidak mengertian 
terhadapnya bisa jadi ditimbulkan oleh ketidakpahaman atas karya karya yang dilahirkan 
dalam semua cabang kehidupan, mulai dari arsitektur, musik, fotografi, sastra,  teater, 
sinematografi, hingga seni rupa, dll. Kesemua ini adalah realitas dalam postmodern 
[postmodernitas] yang seringkali menjadi sebuah tanda yang dikaburkan begitu saja dengan 
konsep postmodernisme. Ketidakmengertian dan ketidakpahaman secara koherensif ini pada 
akhirnya akan menimbulkan sebuah dagelan postmodern baik pada perlakuannya ataupun 
pada reaksi perlawanan terhadapnya.  
Pada awal munculnya realitas postmodernisme merupakan sebuah aksi-aksi reaksi yang 
menentang kemapanan akut dari irasionalitas budaya modern. Reaksi reaksi ini merupakan 
ciri bersifat khusus dan melokal dalam skala tertentu di setiap bidangnya untuk 
menjungkirkan kemapanan budaya modernisme tinggi yang telah menaklukkan institusi 
institusi tertentu seperti universitas, galeri, museum, yayasan, pemerintahan, dll. Disini 
terdapat sebuah mekanisme resistensi, dan resistensi ini bukanlah sebuah gerakan yang 
bersifat politikal semata tetapi lebih bersifat kultural. Sebagai contoh yaitu : manifesto 
arsitektur dari Robert Venturi yaitu Learning from Las Vegas ataupun Anarchytecture 
manifest dari Lebbeus Wood, kemudian puisi puisi John Ashberry, novel novel William 
Burroughs, musik punk lo-fi ala London Calling dari The Clash, new wave ala Gang of Four, 
sub-urban pop art ala Basquiat, gerakan video dan sinema avant garde dari para sineas Prancis 
seperti Jean Luc Godard dan Truffaut, serta manifesto fotografi konseptual dari Gerhard 
Richter, dll.  
Postmodern di Indonesia sangat berbeda dengan di luar negeri. Postmodern di Indonesia 
adalah sebuah gerakan kultural yang merupakan kritik tandingan terhadap modernisme 
serapan yang salah kaprah, dan inilah bedanya dengan postmodern di luar negeri. Sehingga 
sebagai sebuah penjelasan utuh dari kesatuan impuls ini, maka kalaupun ada lebih tepatnya 
hanya terdapat dalam modernisme yang ingin digantikan. Dan untuk itulah maka setidaknya 
harus dilihat juga narasi kesejarahan lokal dalam pembangunan arsitektur modern di 
indonesia. Terkait dengan kesejarahan lokal maka saya hanya dapat berkata, sekalipun kita 
dapat saja menjadi warga dunia akan tetapi tidak berarti dapat dengan serta merta memindah – 
dirikan kesejarahan, Indonesia tetaplah Indonesia dengan segala narasi budaya dan pola 
pikirnya.  
Ciri selanjutnya dari realitas postmodernisme ini adalah adanya kekaburan antara batasan 
penting dari budaya tinggi dan budaya massa (budaya pop). Sebagai sebuah kritik tentunya 
postmodern berpretensi untuk menjungkirbalikkan tatanan superfisial dari budaya tinggi 
tersebut dengan tetap menjunjung tinggi kualitas dari nilai nilai pada setiap individu. Akan 
tetapi pengejawantahan postmodernisme postmodernisme terbaru malahan terjebak kepada 
kesilauan lendir lendir lanskap dunia tontonan. Postmodernisme tidak lagi merupakan 
pengejawantahan kutipan ayat ayat seorang Joyce ataupun lirik lirik Mahler akan tetapi 
malahan menggabungkan kesemuanya itu sampai kepada titik dimana demarkasi antara nilai 
nilai luhur seni dan komersialisme budaya massa semakin sulit dibuat. Dan ini jugalah salah 
satu fakta dari dagelan postmodern amburadul negeri kita ketika citarasa artistik yang 
“nggenah” dikaburkan dengan opini bahwa “cover album kaset Inul Daratista lebih baik 
daripada cover album kaset Dreamtheater”. Saya meyakini kehadiran amburadul postmodern 
tersebut kebanyakan dikarenakan ketidak-jernihan individu dalam menggunakan konsep 
postmodern, yang seringkali dikarenakan gigantisme tendensi eksistensialis individu. 
Ini mungkin juga sebagai yang disebut dari teori kontemporer yang mengindikasikan 
pengkaburan nomen nomen dari kategori genre lama dan diskursus. Mungkin pada beberapa 
dekade lalu kita masih dapat menemukan wacana teknis filsafat profesional akan tetapi 
sekarang kita makin lama makin banyak membaca jenis tulisan yang cuma disebut “teori” 
yang secara keseluruhan merupakan hal diatas sekaligus bukan hal hal yang disebut diatas 
atau bahkan dalam waktu yang bersamaan menegasi dan mendekonstruksi hal hal diatas. 
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Fenomena seperti ini dengan nomen yang seringkali tersebutkan sebagai teori kontemporer, 
sebagaimana disuarakan oleh mazhab Prancis yang juga diamini oleh sebagian besar tokoh 
intelektual postmodern Indonesia menandai berakhirnya filsafat sebagai filsafat. Dengan 
berakhirnya ini, pengaruhnya secara luas juga merasuki kedalam berbagai sendi kehidupan 
termasuk arsitektur, dan diskursus teoritis seperti inilah yang merupakan manifestasi dari 
pemikiran pemikiran postmodernisme.  
Postmodernisme bukanlah sebuah kata baru untuk menjelaskan gaya baru yang khusus, 
Dalam perspektif saya, postmodernisme merupakan sebuah konsep periodisasi yang berfungsi 
untuk menghubungkan munculnya bentuk bentuk formal baru dalam sendi kultural dengan 
kelahiran sebuah tipe kehidupan sosial dan sebuah orde ekonomi yang baru; apa yang secara 
eufismistis disebut sebagai modernisasi, masyarakat pasca industri atau konsumer, 
masyarakat media atau tontonan, atau kapitalisme multinasional. Disinilah teori kontemporer 
muncul sebagai postmodernitas dimana fenomen fenomen baru yang mematahkan nomen 
nomen lama kemudian memunculkan tatanan dan nilai nilai ataupun nomen nomen baru.  
Postmodernisme memang banyak mengambil hal hal dalam modernisme. Kesemuanya bukan 
lagi barang aneh, ataupun contemporay shock yang seringkali didengungkan kurator antah-
berantah dengan jejalan footnote dari nama nama strukturalis dan dekonstruksionis terkini. 
Kesemuanya adalah barangkali sebuah “keniscayaan”. Jika memang begitu adanya maka 
untuk apakah konsep postmodernisme ini diadakan, baik itu di Eropa, di Amerika ataupun di 
Indonesia ? terkait dengan sifat hubungannya antara produksi budaya macam ini dengan 
kehidupan sosial, maka apa gunanya postmodern jika kediri-hadirannya tidaklah baru tetapi 
terdapat melimpah dalam banyak moda produksi budaya modern tinggi ? Apakah kita benar 
benar memerlukan konsep postmodern ini ? Seperti sudah saya katakan bahwa postmodern 
adalah konsep periodisasi. Periodisasi bagi munculnya orde ekonomi baru, tatanan dunia baru, 
dll. Dapat saya jelaskan dalam konteks kehidupan sosial periode periode terkini. Kaum non 
Marxis, kaum Marxis maupun neo Marxis sama sama yakin bahwa setelah perang dunia II 
telah muncul sebuah tatanan masyarakat baru yang dalam kamus fashion mutakhir memiliki 
macam macam sebutan mulai dari masyarakat post-industrial, kapitalisme multinasional, 
masyarakat media, masyarakat konsumer, dll. Tipe tipe konsumsi yang baru; pemborosan 
terencana; perubahan perubahan fashion dan style yang cepat; penetrasi tak tertandingi dari 
iklan, televisi, serta media; bertukarnya pertentangan lama antara pusat dan pinggiran; 
bertambahnya jaringan kerja superhighway dan munculnya kebudayaan automobile; 
keterbukaan keran keran seksualitas post Victorian; kesemuanya merupakan beberapa hal 
yang menandai pemisahan radikal antara modernisme tinggi dengan era pascamodernisme.  
Postmodernisme, kemunculannya saya yakini berkaitan erat dengan munculnya momen baru 
kapitalisme multinasional ini, yang bahkan dalam ciri ciri formalnya postmodernisme 
merupakan ekspresi logis lebih dalam dari sistem sosial khusus tersebut. Walau begitu saya 
hanya bisa menunjukkan satu tema utama saja yaitu hilangnya kesadaran sejarah, atau sebuah 
cara bagaimana sistem sosial kontemporer mulai kehilangan sedikit demi sedikit 
kemampuannya untuk mempertahankan masa lalunya, hidup dalam kekinian yang abadi, dan 
dalam perubahan abadi yang memusnahkan jenis jenis tradisi yang keseluruhan formasi sosial 
sebelumnya berusaha dengan berbagai cara untuk melestarikannya. Mungkin sebagai contoh 
yaitu dalam media, dengan cepat fenomena perkawinan kontroversial Bambang Tri-admojo 
dengan Mayang Sari menjadi sebuah sejarah usang tergantikan oleh berbagai infotaintment 
terkini seperti peristiwa kematian artis medioker Alda Risma yang diakibatkan O.D, 
kemudian bagaimana seorang Dian Sastro hanyalah boneka cantik nan usang dari masa lalu 
yang jauh dan tergantikan oleh Chelsea Olivia sebagai bintang masa kini. Disini fungsi media 
seolah olah adalah untuk mencampakkan secepat mungkin informasi terbaru kedalam 
keranjang usang masa lalu. Media seolah olah telah membantu kita untuk lupa, menjadi 
developer sekaligus suster cantik bagi amnesia historis kita.  
Penggambaran terakhir saya terhadap uraian ini mau tidak mau berujung kepada pertanyaan 
tentang nilai seni baru ini. Telah terlihat dalam sejarah bahwa ada semacam kesetujuan bahwa 
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modernisme lama berfungsi melawan masyarakatnya dengan cara cara bervariasi yang disebut 
dengan kritis, negatif, subversif, oposisional, dsb. Bisakah hal yang sama dinyatakan atas 
postmodernisme dan momen sosialnya ? kita telah melihat bagaimana postmodern mereplika, 
mereduksi ataupun menguatkan logika kapitalisme konsumer, tetapi apa juga ada cara 
postmodernisme melawan logika tersebut selain hanya mengosongkan sekosong kosongnya ? 
jika kekosongan absolut adalah sebuah pengejawantahan, maka apalagi yang tersisa selain 
pengakuan akan keterbatasan dari setiap fragmen yang ada ? Karena jika setiap moda dari 
fungsi definitif dan formatif adalah representasi keterbatasan maka toleransi terhadap 
kesemua hal tersebut dimana masing masing fragmen dengan kesadarannya mulai bangkit 
untuk bertindak adalah sebuah keharusan kebutuhan.  
 
 
 
IV.4    MENELAAH ULANG FENOMENA POST-MODERN 
IV.4.1   FISIKA QUANTUM SEBAGAI DASAR PEMBANDING 
Para Intelektualis dan Filsuf Postmodern seringkali membandingkan teori keilmuan Fisika 
Modern sebagai pendukung dasar pemikirannya. Pada pembahasan selanjutnya, untuk 
menghindari kerancuan persepsi, saya memilih menggunakan istilah “Fisika Quantum” yang 
merupakan nama lain dari Fisika Modern atau Fisika Einstein. Dalam kasus ini, istilah “Fisika 
Modern” bukan dimaksudkan sebagai Fisika penganut “Modernisme” (secara filosofis), 
Fisika Modern merupakan disiplin ilmu yang (oleh para intelektualis postmodern) di-klaim 
sebagai Sains “Postmodern”. Dan sebaliknya, Fisika Klasik atau juga disebut dengan Fisika 
Newton merupakan disiplin ilmu yang di-plot sebagai Sains “Modern(insme)”. 
Dalam teori Fisika Quantum dinyatakan bahwa; “Realitas merupakan fakta relatif dari setiap 
sudut pandang partisipan” (“Misticism and The New Phisics; Beyond Space-Time, Beyond 
God, To The Ultimate Cosmic Conciousness”. Michel Talbot), inilah dasar teori yang 
digunakan oleh para postmodernist untuk memperkuat pola pikir kefilsafatannya. Namun 
menurut analisa saya, adalah kesalahan besar menempatkan teori tersebut sebagai oposisi 
“kebenaran mutlak” atau “universalisme” dari filsafat Modern. Dalam tulisannya “Out of My 
Later Years” Albert Einstein menyatakan pandangannya sebagai berikut; 
Tiadanya kepastian yang - dari kaca mata empirisme – mengikuti konsep waktu dalam 
mekanika klasik, tertutup oleh gambaran-gambaran aksiomatik tentang ruang dan waktu 
sebagai benda-benda yang independen terhadap indera. Penggunaan konsep-konsep seperti ini 
-yang independen terhadap landasan empiris yang melatari keberadaan konsep-konsep 
tersebut- tidak perlu merusak sains. Namun demikian, orang dapat dengan mudah tergiring 
pada kesalahan yang mempercayai bahwa konsep-konsep tersebut, yang asal muasalnya 
dilupakan, memang diperlukan dan merupakan konsekuensi-konsekuensi dari cara berpikir 
kita yang tidak dapat diubah, dan kesalahan ini dapat menjadi sebuah bahaya yang serius bagi 
kemajuan sains. 
Dari pernyataan tersebut, sangat jelas Einstein mengembangkan konsep relativitas bukanlah 
dimaksudkan untuk “mendekonstuksi” kemapanan Fisika Klasik seperti halnya 
Postmodernisme pada Modernisme. Meskipun teori ini independen terhadap landasan 
empirisnya, bukan berarti menghilangkan secara total eksistensi “nilai mutlak” atau “nilai 
objektif” dalam realitas. 
Untuk lebih mudahnya memahami teori relativitas ruang dan waktu, sekaligus pernyataan 
Einstein diatas, saya mencoba menyederhanakan rumus-rumusnya dan mengaplikasikannya 
pada satu contoh kasus, namun sebelumnya kita harus memahami hukum-hukum fisika 
sebagai berikut; 
Dalam “Hukum kesetaraan energi” atau yang terkenal dengan rumusnya; E = m c² Einstein 
menyatakan, terdapat relasi kesetaraan antara Energi dengan massa, karena “c” sebagai 
konstanta (yang dikuadratkan) memiliki nilai yang sangat besar, maka perubahan massa akan 
menyebabkan perubahan Energi yang dilepaskan dalam suatu reaksi nuklir.  
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Konstanta “c” yang dimaksudkan dalam rumus tersebut adalah “kecepatan cahaya dalam 
ruang vakum”, yaitu sebesar 299.792.458 meter per detik. 
“Kecepatan cahaya tidak terpengaruh kelajuan rangka ruang”. Sebagai contoh logikanya; jika 
kita melempar sebuah bola dengan kecepatan 40 km/jam (ke arah depan) di dalam sebuah 
kereta api yang melaju dengan kecepatan  100 km/jam, maka pengamat yang berada di luar 
rangka ruang tersebut akan melihat bola melaju dengan kecepatan 140 km/jam. Lain halnya 
dengan cahaya, meskipun kita menyorotkan lampu senter (ke arah depan) di dalam sebuah 
kereta api yang melaju dengan kecepatan 100 km/jam, pengamat yang berada diluar rangka 
ruang itu-pun (anggap saja dapat) melihat cahaya merambat dengan kecepatan tetap, tidak 
terpengaruh kelajuan rangka ruangnya. 
Berdasarkan hukum-hukum tersebut kita lanjutkan pada pembahasan contoh kasus berikut; 
untuk mempermudah perhitungan, kita misalkan konstanta kecepatan cahaya “c” adalah 30 
km/jam. misal, ada sepasang “mahluk” kembar bernama Tukul arwana dan Tikil trinity, Pada 
suatu hari Tukul arwana bertamasya ke luar angkasa menumpang pesawat “Star Trek”; USS 
Enterprise-nya Mr.Spock. USS Enterprise melaju dengan kecepatan 15 km/jam (setengah 
kecepatan cahaya) ke luar angkasa. Sedangkan Tikil trinity bersantai di teras rumahnya (di 
bumi). Dalam salah satu kabin VIP pesawat USS Enterprise, Tukul arwana sedang menonton 
film dengan seperangkat proyektor dan sebuah layar yang berada didepannya. Jika arah hadap 
Tukul arwana searah dengan orientasi laju pesawat, mungkinkah “cahaya” dari proyektor 
yang berada dibelakang Tukul mencapai layar didepannya? Jika jawabannya adalah “Ya” 
(karena kecepatan pesawat hanya setengah kecepatan cahaya), berapa kecepatan “cahaya 
proyektor” yang berada dalam USS Enterprise dari sudut pandang pengamat yang berada di 
luar rangka ruang pesawat tersebut? 
Berdasarkan konsep empirisme Fisika Klasik, kita tinggal menjumlahkan “kecepatan cahaya 
proyektor” dengan “kecepatan laju pesawat”, dan akan diperoleh nilai sebesar 45 km/jam. 
Dengan nilai sebesar itu, Tukul arwana-pun akan ketawa cekikikan menanggapi ke-awaman 
pengamat tersebut karena dia sudah tahu dari Laptop-nya bahwa kecepatan cahaya konstan, 
tidak berubah terpengaruh kelajuan rangka ruangnya. 
Terdapat perbedaan yang mencolok antara Fisika Klasik dengan Fisika Quantum (atau “Fisika 
Moderewn” kata Tukul), dalam Fisika Klasik, empirisme dan rasionalitas merupakan dasar 
dari konsepsi pemikirannya. Sedangkan dalam Fisika Quantum, kita dituntut untuk sedikit 
berfilosofi tentang sesuatu yang sedikit berbau supranatural, atau yang disebut para Modernist 
sebagai “sesuatu yang nggak masuk akal”. Dari contoh kasus diatas, benar kata Tukul 
Arwana; bahwa kecepatan cahaya konstan, tidak berubah terpengaruh kelajuan rangka 
ruangnya. Jadi, dari sudut pandang pengamat yang berada di luar rangka luar-pun kecepatan 
“cahaya proyektor” tetap konstan sebesar 30 km/jam. “Lho? Bukannya pesawat itu sudah 
melaju dengan kecepatan 15 km/jam, apakah cahaya proyektor dalam rangka ruang tersebut 
merambat dengan setengah kecepatannya?” timpal pengamat ortodoks yang masih 
kebingungan itu. 
Baik dilihat dari sudut pandang pengamat yang berada dalam kerangka ruang ataupun yang 
berada diluar, kecepatan cahaya tetap konstan sebesar 30 km/jam. terdapat gambaran-
gambaran aksiomatik tentang ruang dan waktu sebagai benda-benda yang independen 
terhadap indera. Karena  nilai “c” mutlak, maka yang muncul adalah realita “relativitas waktu 
dan ruang” dari masing-masing indera pengamat atau partisipan. Untuk menyelesaikan contoh 
kasus diatas, kita bandingkan waktu relatif dari indera Tukul arwana yang berada di dalam 
rangka ruang pesawat USS Enterprise dengan Tikil trinity yang berada pada rangka ruang 
“Bumi”. Kita memposisikan diri berada di samping “pengamat” yang relatif diam dengan 
posisi Tikil trinity di Bumi. Agar lebih mudah penyelesaian kasus diatas, kita anggap 
kecepatan “cahaya proyektor” merambat 45 km/jam atau 45 km/60 menit apabila dilihat dari 
sudut pandang pengamat yang independen. Mengacu pada teori “konstanta cahaya” yang 
mutlak sebesar “c”, dalam hal ini sebesar 30 km/jam, kita harus membagi 45 (km) dengan 1,5 
agar menjadi 30 (km). agar nilai satuan tersebut equivalen dengan nilai aslinya, kembali pada 
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disiplin mekanika klasik, kita juga harus membagi 60 (menit) dengan 1,5 sehingga 
mendapatkan nilai sebesar 40 (menit). 40 menit adalah satuan waktu relatif “Tukul arwana” 
terhadap pengamat, itu berarti; “satu jam di bumi = 60 menit dilihat dari sudut pandang 
pengamat yang relatif diam, dan satu jam dalam pesawat = 40 menit dilihat dari sudut 
pandang pengamat yang ditinggalkan pesawat dengan kelajuan 15 km/jam”. Jadi 
perbandingan “satu jam di bumi”dengan “satu jam di pesawat” adalah “60 : 40” dari sudut 
pandang pengamat.  
Tukul arwana kaget bukan kepalang ketika menghubungi Tikil trinity menggunakan “Hape 
3G” canggihnya, ia melihat Tikil trinity berbicara dan bergerak begitu cepat. Begitu pula 
sebaliknya, Tikil trinity melihat Tukul arwana berbicara dan bergerak begitu lamban, 
selamban susu kental manis yang dituang dari kalengnya. Tidak ada yang salah dengan 
teknologi Hape 3G mereka. Itulah relativitas waktu, yang menunjukkan realitas adalah 
gambaran-gambaran aksiomatik tentang ruang dan waktu sebagai benda-benda yang 
independen terhadap indera masing-masing partisipan. Merupakan realita yang wajar, setelah 
20 tahun melanglang buana bersama USS Enterprise di luar angkasa, Tukul arwana bertemu 
kembali (di bumi) dengan Tikil trinity yang telah berusia 10 tahun lebih tua dari dirinya. 
 
 
     IV.4.2 Budaya Pop ; Perayaan Tanpa Kemenangan  
Eksistensi Postmodernisme tidak lepas dari pengaruh budaya pop dalam kehidupan 
masyarakat. Perayaan budaya pop (pop culture) di Indonesia, sesungguhnya relatif unik dan 
ironik; marak dan meriah, tetapi tidak tahu, mungkin juga tidak peduli, kemenangan apakah 
yang sedang mereka rayakan. Barangkali memang tak ada kemenangan apapun di tengah 
marak dan meriahnya mode, trend, gaya hidup, selera konsumtif, benda-benda aneka merk, 
kecuali bahwa yang dirayakan bersama itu tak lain "budaya" populer itu sendiri - tanpa 
pretensi kemenangan.  Tentu banyak orang dan elemen pendukung budaya pop akan menolak 
anggapan tersebut. Bagi sebagian mereka, kemenangan itu dianggap ada, setidaknya karena 
mereka merasa terhibur dan enjoy dalam kepungan citra dan benda-benda; hedonisme 
menjadi mungkin di sini. Bagi mereka yang berpikiran praktis dan instan, berbagai produk ala 
mall tentu dianggap memberi kemudahan; makanan cepat saji, suasana belanja yang 
menyenangkan, kemudahan akses credit-card, dan itulah kemenangan. Bagi mereka 
penggemar sinetron, telenovela, film India, MTV dan sederet acara lain yang ditayangkan di 
layar kaca, kemenangan itu bisa bermakna keterhiburan di satu sisi, dan peniruan di sisi lain; 
timbul semacam rasa ekstase setelah menikmati acara tersebut, dan apa yang ditonton jadi 
penuntun dalam belantara selera masal. Model rambut MTV, body piercing ala popstar, 
anting-anting perak artis sinetron, dan selera etalase lainnya. Di luar tafsir kemenangan yang 
relatif personal dan beraroma gaya hidup itu, ada pula sebagian pihak yang menafsirkannya 
dengan cara lebih komunal, tidak sebatas gaya hidup, namun menyangkut "pertaruhan hidup". 
Golongan ini misalnya menganggap bahwa budaya pop telah membuka lapangan kerja yang 
luas, menyerap tenaga kerja yang besar, menciptakan insan-insan kreatif dalam bidang mode, 
kerajinan, entertainment, menggairahkan pasar dan perekonomian nasional, minimal memberi 
ruang bagi perempuan migran atau perkotaan untuk "nampang" dengan dandanan seksi 
sebagai penjaga toko. Ini, biasanya sudah dianggap sebagai kemenangan esensial. 
Kemenangan, atau apapun namanya, betapapun naif dan nisbinya, tentu tidak akan tertolak 
oleh pendapat atau pernyataan di atas. Namun, sejauh mana kemenangan itu menyangkut 
kesadaran dan kritisme yang memberi antitesis pada pola-pola kerja pop culture, yang 
membongkar narasi-narasi besar di sebalik jaringan, semacam kolonialisme dan kapitalisme, 
yang menyadari operasionalisasi sistem tanda dan pembesaran citra, atau melakukan negasi 
dengan efek yang ada seperti hedonisme dan konsumerisme (sebenarnya konsumtif), tentu 
semuanya ini bermakna sebagai kemenangan yang lain lagi. Suatu kemenangan yang perlu 
direbut, karena hingga sekarang kemenangan tersebut memang baru sebatas pernyataan 
"menghibur" di atas, apalagi tampaknya pandangan tersebut terus berlanjut. Perebutan ruang 
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atas pandangan lain ini, tentu bakal seru dan menegangkan, maklumlah di antara hiruk-pikuk 
suara dan benda-benda, hal-hal kritis kadangkala mudah takluk, susah-payah terbangkitkan. 
Namun, sekali itu dilakukan, ia akan menjadi puisi, dalam pengertiannya yang dalam, 
sebagaimana diyakini penyair Octavio Paz -- suara yang lain. Apa yang memungkinkan orang 
membunyikan (bukan menyembunyikan) suara lain itu, dan apa yang telah mengakibatkan 
penyeragaman dan instannya cara pandang selama ini, berpangkal pada satu soal: kritik!  
Pada bagian pertama, dapat disuarakan suara lain itu dengan mengoperasionalisasikan teks 
dan wacana kritik yang relatif berpihak pada kepentingan atau kondisi real negara 
berkembang -- tempat di mana perayaan itu dilangsungkan -- seperti kritik post-kolonial.  
Pada bagian kedua, ketiadaan kritik atas perayaan pop culture, telah menumbuhkan sejuta 
kaki-gurita kapitalisme, juga kolonialisme, untuk menjustifikasi sumbangsihnya bagi 
kehidupan (modern) di negara terkebelakang. Celakanya, kalaupun perangkat teori itu 
dioperasikan, ia lebih menasbihkan perihal sumbangan negara produsen/produser itu (tempat 
darimana pop culture ditembakkan), ialah cultural studies yang cenderung memandang segala 
sesuatu sebagai objek, bukan subjek (kajian). Alih-alih memberi antitesis dan penyadaran, 
kritik (lebih tepat studi) ini malah lebih banyak mencipta tesis baru seputar kemenangan 
semu. Cultural studies jenis ini misalnya, lebih banyak beroperasi di lingkungan perayaan itu 
sendiri, membaca pemaknaan dari tanda-tanda, jalinan semiotika, kelabatan citra dan 
fenomena-fenomena ringan yang notabene diproduksi etalase atau "rumah mode". Ia masuk 
dengan kaki-bersih (karena mall bukan tempat becek) dan mulai membangun narasi dengan 
pikiran yang juga kelewat bersih. Tanpa pretensi, kecuali menyuguhkan demikianlah adanya 
mall yang kemudian menjadi ruang rekreasi dan ekspresi anak-anak muda. Atau keadaan 
ruang keluarga yang diramaikan tayangan layar kaca dengan sinetron atau MTV yang 
menghibur dan digemari. Kembali ke ruang etalase, ada perempuan penjaga stan yang 
berdandan sedemikian rupa sehingga menyedapkan pandangan mata seraya belanja. 
Kesemuanya itu terdedah seperti "warna aslinya", minus kritik yang membangunkan 
kesadaran. Dari sinilah perayaan tanpa kemenangan bermula, karena kritik telah lenyap ke 
ruang kosong-hampa. Bagaimana mall menjadi arena mobilisasi massa (publik), lengkap 
dengan atribut, tanda dan citra, jarang-jarang terjelaskan sebagai fenomena yang riskan. 
Orang misalnya tidak memperoleh kesadaran sebab-akibat dan sasaran yang hendak dicapai 
oleh raksasa atau gurita pemilik modal, yang sesungguhnya berujung pada kapitalisasi dan 
aneksasi. Gambaran ruang publik di sebuah mall yang dipenuhi para ABG, hanya mengemuka 
sebagai histeria yang menyenangkan, dan perlu. Begitupun di ruang keluarga. Histeria MTV 
dan sinetron yang dialirkan layar kaca tidak terbaca sebagai aneksasi pikiran yang berbahaya. 
Antara ekstase dan etalase menjadi amat dekat di sini: rambut ala MTV, hidup mewah ala 
sinetron kita, atau apapun, tidak terjelaskan secara kritis, apalagi secara estetis. Karenanya 
tidak heran, sinetron kita semakin leluasa mengumbar cerita murahan seputar gaya hidup dan 
kemewahan, tanpa estetika, mungkin juga etika, tanpa menyadari matinya keanekaragaman 
dan demokratisasi pilihan. Apalagi yang dapat dipilih di antara stasiun televisi yang 
kesemuanya memang serentak menembakkan akting "pura-pura" para artis, dan impian-
impian mahal? Tak ada. Dan tak ada pula kritik atasnya. Pun di ruang etalase di mana 
perempuan pekerja telah didandani sedemikian rupa, yang sesungguhnya dapat dibaca pada 
eksplotasi tersembunyi, sayang, tetap saja alpa terbaca. Memang, cultural studies mencoba 
mengidentifikasi sejumlah aspek yang ditemukan dalam situasi aktual dari pemakaian tanda 
sosial, antara lain lewat konsep semiotika Seusserian, tekstualitas dan intertekstualitas, 
diskursus genre, narative dan ideologi. Namun, penerapannya yang kurang dapat menukik di 
tengah hingga-bingar perayaan, mengakibatkan fenomena dan kecenderungan terbaca sebagai 
"sekadar" tanda sosial. Suatu tanda yang gampang berubah sesuai situasi. Dan perubahan itu 
diamini sebagai konsekwensi tak terelakkan, padahal setiap perubahan selalu saja 
menimbulkan implikasi dan ongkos tak sedikit. Perubahan model rambut saja misalnya, serta-
merta mengorbankan sejumlah aspek tradisional, menggelembungnya hantu modernitas-
postmodernitas, ongkos-ongkos buat pakaian pendukung, dan seterusnya, yang sayangnya 
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dari kacamata cultural studies dipandang sebagai keasyikan dan kewajaran. Kritik model apa 
yang (juga) semestinya dikembangkan dan diterapkan demi merebut suara lain itu, tiada lain 
adalah kajian post-kolonial. Ini jauh lebih relevan terutama atas sejumlah soal.  
Pertama, sebagai negara berkembang yang menjadi basis berkembangnya budaya pop (karena 
terkait dengan pasar), Indonesia sesungguhnya sedang merayakan penjajahan fase kedua, 
ialah kapitalisme, setelah sebelumnya kolonialisme. Kolonialisme, dan sekarang kapitalisme, 
perlu dikaji lebih mendalam, terutama setelah bangsa ini dianggap telah merayakan 
kemerdekaan, padahal sesungguhnya watak dan warisan kolonial masih mencengkram. Dari 
sini bisa dibangkitkan suara-suara (yang masih) terbungkam, lewat situasi kekinian, perayaan, 
juga masa silam.  
Kedua, kajian post-kolonial diharapkan tak sekadar memandang tanda sosial sebagai hal yang 
situasional, namun kompleks dan esensial. Segenap perubahan yang menyertainya tidak dapat 
dianggap sepenuhnya wajar, karena ada cara-cara sistematis dan terstruktur yang bekerja di 
sebalik perubahan itu.  
Ketiga, kajian post-kolonial sebagai bagian cultural studies yang lebih menukik dan 
mendalam, diharapkan pula mampu menciptakan gerakan-gerakan real di lapangan. Gerakan 
sub-altern misalnya, benar-benar dapat menjadi gerakan alternatif dalam membangkitkan 
kesadaran kritis, karena memang bertujuan merobohkan sistem penandaan kolonialisme dan 
mengekspose cara kerjanya dalam membisukan dan menekan subjek kolonial. Gerakan sub-
altern ini, banyak memakai teori pasca-strukturalis, dan selalu bicara tentang suara lewat 
metafora, mimikri atau parodi. Di India misalnya, gerakan ini dijalankan Gayatri Sprivak 
dengan mencipta dan mentransfer metafor ketertindasan perempuan sebagai subjek yang tak 
bisa bicara. Ben Okri, novelis Nigeria mengembangkannya dalam konsep mimikri (peniruan), 
Achebee, novelis Afrika lainnya menulis sistem sosial masyarakatnya yang kompleks sebagai 
antitesis dari pandangan Barat yang selalu menganggap Afrika primitif dan purba. 
Orientalisme Edward W. Said juga dapat dianggap sebagai gerakan ini. Di Indonesia, novel-
novel Pramoedya Ananta Toer juga menyuguhkan alternatif di tengah hingar-bingar. Tokoh 
Minke (yang berarti monyet) dalam novel "Bumi Manusia" misalnya, senang dipanggil Minke 
alias monyet, sebab dengan itu ia bebas mengejek kekuasaan kolonial.  
Ketiga hal tersebut, baik urgensi negeri sebagai bekas jajahan, pembacaan fenomena atau 
tanda sosial yang mendalam, maupun kajian post-kolonial dalam konteks menumbuhkan 
gerakan sub-altern, pada hakikatnya masih membutuhkan perjuangan yang lebih maksimal. 
Sebab, di samping masih sedikit, juga adanya kecenderungan cendekiawan kita ikut 
merayakan cultural studies yang relatif instan dan partisan, sejurus dengan perayaan 
kapitalism atas pop culture. Semua tahu, budaya pop memiliki energi yang dahsyat dalam 
mengubah seluruh sistem tanda, apalagi jika berlangsung tanpa kritik yang menyadarkan. 
Akibatnya, perayaan publik atas berbagai mode, trend, gaya hidup, selera konsumtif, citra, 
merk dan benda-benda, hanyalah perayaan tanpa kemenangan; tidak kemenangan atas 
kebutuhan, kemenangan modal, kecuali korban.  
 
 
IV.5   ATTITUDE DUNIA ARSITEKTUR INDONESIA 
Mencermati Arsitektur di indonesia,  diluar permintaan atau selera pasar, masih belum jelas  
orientasi perkembangannya. Bangunan gedung berdiri sendiri-sendiri dengan angkuh, seakan 
berlomba-lomba memamerkan aseksoris yang “dipakainya”. Trend, mode, fashion atau apalah 
namanya; membuat deretan bangunan ini terkesan seperti layaknya suasana “playgroup” 
dimana para balita bermain bersama tanpa ada fokus atau topik yang perlu dibahas; 
berkumpul, bersenda gurau sambil membanggakan baju baru atau aseksoris lainnya pada 
teman-teman sebayanya. Apakah ini yang disebut dengan “Dunia Postmodern”?. 
Seperti yang telah saya bahas panjang lebar pada sub-bab sebelumnya, pluralisme postmodern 
hanya akan menimbulkan kerancuan, makna “kebenaran” semakin dikaburkan dengan 
persepsi-persepsi individual masyarakat. Di lain pihak, budaya pop telah lebih dahulu 
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mengkontaminasi pemikiran masyarakat; suatu sudut pandang pola pikir yang telah 
diskenariokan oleh kekuatan imperialisme atau kapitalisme multinasional. 
Propaganda politik melalui arsitektur bukan hal baru lagi bagi bangsa kita. Kita sudah melihat 
(Bab III) bagaimana pemerintahan kolonial belanda mengukuhkan bentuk bangunan Indis 
sebagai gaya yang harus ditaati, sebagai simbol kekuasaan, status sosial, dan kebesaran 
hegemoninya. Pada era sekarang --era informasi (atau juga era postmodern)-- dimana segala 
peristiwa dapat secara aktual tersebar melalui media, penjajahan dengan bentuk kolonialisme 
tidak lagi menjadi pilihan utama bagi bangsa barat. Ideologi mereka tentang humanisme dan 
persamaan hak, telah memasung kekuatan militer mereka sendiri sehingga tidak 
memungkinkan lagi menguasai kekayaan bangsa lain dengan cara kekerasan. Namun itu 
bukan berarti penjajahan telah terhapuskan dari muka bumi. “Penjajahan ideologis” menjadi 
format baru bagi bangsa barat untuk mengeruk keuntungan dari bangsa lain. Budaya pop yang 
tersebar melalui media, menjadi sarana yang sangat efektif dalam menghipnotis masyarakat 
dan menuntunnya masuk dalam skenario yang telah tersusun sebelumnya. Secara tidak sadar 
pola pikir masyarakat terdoktrinasi segala hal yang ditayangkan di layar kaca atau yang 
tertulis di majalah-majalah lifestyle seperti FHM, Maxim, Cosmopolitan, dll. Kehadiran Mall 
yang mengakomodasi segala macam trend dan gaya hidup masyarakat (yang telah 
terdoktrinasi budaya pop) adalah salah satu contoh betapa arsitektur sangatlah berpengaruh 
dalam “meminyaki” roda-roda gerigi kapitalisme tersebut. Sadar atau tidak, peran arsitektur di 
indonesia pada saat ini adalah seperti “kuda penarik andong” yang dikendalikan oleh budaya 
asing –entah melalui doktrin filsafat modern atau postmodern-- sebagai kusirnya dan 
membawa bangsa ini pada jurang keterpurukan ideologis. Kondisi seperti ini bukannya tanpa 
sebab; kurikulum perkuliahan jurusan arsitektur telah menstrukturkan pola pikir para 
mahasiswa calon arsitek untuk berkiblat pada filsafat barat yang sebenarnya tidak ada sangkut 
pautnya dengan kondisi budaya masyarakat indonesia. Lebih parahnya, berdasarkan survey 
yang saya lakukan sendiri di kampus, sebagian besar mahasiswa arsitektur; menganggap 
Modernisme atau Postmodernisme hanyalah sebuah langgam atau gaya dalam arsitektur. 
Bahkan dalam mata kuliah seminar, saya menemukan satu topik yang cukup rancu, “Masjid 
Jami’ beraliran Modern” (judul dimodifikasi/disamarkan), maksud yang diharapkan oleh 
rekan yang bersangkutan adalah merancang masjid dengan desain minimalis seperti gaya 
bangunan modern pada umumnya. Namun apabila kita telaah lebih mendalam, bukankah 
suatu bangunan peribadatan secara otomatis menganut filsafat keagamaannya? Bukankah 
memberikan predikat “Modernisme” pada bangunan seperti Masjid sama konyolnya dengan 
mengatakan ada buah apel rasa duren?. Baik manis, asam, atau pahit sekalipun buah apel 
tetaplah apel, dan betapapun ada sebuah masjid yang bercorak desain minimalis, masjid 
tetaplah bangunan peribadatan umat muslim yang menganut filsafat keislaman dan tidak ada 
sangkut pautnya dengan “Modernisme” (kecuali memang disengaja demikian). Dari kasus 
tersebut dapat kita tangkap suatu fenomena dimana Modernisme dan Postmodernisme telah 
menjadi gengsi tersendiri bagi mahasiswa atau arsitek yang menganutnya seakan filsafat 
(barat) tersebut menjadi disiplin baku dalam keilmuan arsitektur.  
 
Jika “Teknologi bangunan” menjadi alasan mengapa arsitektur di indonesia harus berkiblat 
pada dunia barat, apakah muatan ideologi dan kefilsafatannya merupakan “paket combo” 
yang juga harus kita serap?, bukankah itu sama halnya dengan mengatakan bahwa kita harus 
membuat tato dan menggondrongkan rambut untuk menikmati musik metal, berlagak menjadi 
orang kaya dan bergaya “high class” untuk menikmati musik jazz, atau membuat tindikan di 
hidung dan memamerkan pusar untuk menikmati goyang india? Bukankah itu hanya menjadi 
hal konyol yang terlalu dipaksakan? Kita bisa melihat bermunculannya bangunan-bangunan 
berselimut kaca ala nyu-yok di jakarta, “architecture is fashion”, itulah ungkapan para arsitek 
(yang mengaku) idealis dan konsisten dalam mengomentari rancangannya. Tidak ada yang 
salah dari ungkapan tersebut, akan tetapi implementasi dari kalimat tersebut membuatnya 
terlihat seperti kawanan rapper lokal yang --dengan bermandikan keringat-- bersusah payah 
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memakai aseksoris a-la Run DMC (rapper kulit hitam yang selalu memakai jaket parasut 
super tebal dengan penutup kepala) hanya untuk mengaktualisasikan dirinya pada fashion 
MTV. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah hal tersebut merupakan suatu 
bentuk idealisme? Atau…, krisis idealisme? 
 
Di lain pihak, Arsitektur telah menjelma menjadi salah satu moda produksi. Dibangun secara 
masal demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi sang pemilik modal. Maraknya proyek 
perumahan elit atau Real Estate di kota-kota besar telah menjadi fenomena sekaligus dilema 
bagi bangsa kita. Di satu sisi, pembangunan perumahan seperti ini memberikan kenyamanan 
dan keamanan bagi kalangan yang menempatinya sekaligus menjadi bisnis yang sangat 
potensial bagi pengusaha bidang konstruksi serta pemerintah selaku pemberi ijin proyek. 
Namun di sisi lain, lahan pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian 
indonesia semakin menyempit, semakin banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaannya, 
pengangguran semakin meningkat. Jurang antara masyarakat proletarian dengan kaum 
hedonis-kapitalis semakin menganga lebar. Kondisi seperti inilah yang memicu potensi 
anarkisme yang sering terjadi di negara kita beberapa tahun belakangan ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.6   FENOMENA ARSITEKTURAL 
Analisa topik bahasan yang saya susun diatas diharapkan menjadi media introspeksi kita akan 
pemahaman makna arsitektur. Bagaimana kita menyikapi fenomena budaya masyarakat dari 
berbagai sisi sudut pandang dan menginterpretasikannya dengan sebuah konsep. Modernisme 
ataupun Postmodernisme hanyalah suatu pengkondisian yang berlebihan bagi bangsa kita. 
Karena sebenarnya kita hanya berpredikat sebagai “korban” dari implementasi filsafat barat 
tersebut. Apapun alasannya, sangat naif bagi kita merayakan euforia tersebut diatas kondisi 
bangsa kita yang terinjak-injak baik ideologi maupun budayanya. Dengan arsitektur kita 
(berusaha untuk) dapat mengembalikan citra ideologi dan budaya bangsa kita yang sudah 
akut. Produk Tugas Akhir ini adalah sebuah desain rumah tinggal yang mengacu pada lanskap 
budaya lokal masyarakat indonesia pada umumnya. Sub Bab ini akan menjabarkan sudut 
pandang pribadi saya tentang fenomena arsitektur di indonesia sekaligus memberikan opsi 
pemahaman yang sedikit berbeda dari materi perkuliahan yang saya dapatkan.  
 
IV.6.1   Langgam Arsitektur Tradisional Pada Bangunan Modern (Non-filosofis) 
“Citra”, adalah topik yang paling sering diangkat dalam perbincangan kita sebagai 
(mahasiswa) arsitek. Langgam budaya yang diwariskan nenek moyang kita merupakan aset 
yang harus kita lestarikan eksistensinya. Mencermati kondisi Kota Surakarta; banyak 
bermunculan gedung-gedung modern, berdinding kaca a-la International style (Pusat Hape 
Sriwedari-Solo), Art Deco (Hero Swalayan),  Spanish-Mediterranian (Solo Gren Mol dan 
Ruko-ruko yang bertebaran di Solo), yang menggunakan aseksoris “Atap Joglo”. Seperti 
inikah pemahaman kita tentang pelestarian budaya? Apakah dengan atap joglo tersebut akan 
tercipta citra “tradisional” yang menjadi jati diri kota Surakarta? 
 
IV.6.1.1   Analogi “Orang Jawa” 
Dari indikasi berikut, poin manakah yang dapat kita sebut sebagai “orang jawa”? 
Seseorang yang lahir di Eropa dengan Orang tua asli Eropa, bertempat tinggal di kota 
Surakarta (tepatnya di deretan Jl. Slamet Riyadi) dapat berkomunikasi dengan bahasa jawa 
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(meskipun agak dipaksakan), bertingkah laku selayaknya “orang eropa” yang kurang 
mengenal etika (dari sudut pandang budaya jawa), menggunakan fashion Eropa dan ber-
Blangkon Jawa. 
Seseorang yang lahir di Jawa dengan Orang tua “berdarah” Jawa, bertempat tinggal di kota 
Surakarta. menguasai bahasa jawa, bertingkah laku selayaknya “orang jawa”, menggunakan 
Baju “Hem” bermotif “kotak-kotak” serta celana panjang berbahan “katun”. 
Dapat dipastikan, kita pasti memilih “poin b” sebagai jawaban dari pertanyaan diatas. Jika 
kita analogikan “Seseorang” sebagai “Filsafat”, “Orang Tua” sebagai “Budaya masyarakat”, 
“Komunikasi” sebagai “Relevansi(nya)”, “Tingkah laku” sebagai “Pola peruangan”, 
“Fashion” sebagai “Façade”, dan “Blangkon” sebagai “Atap Joglo”, kesemuanya tergabung 
dalam sebuah “produk arsitektural”. Dan kita bandingkan dengan bangunan-bangunan 
modern di Surakarta, tentunya dapat dengan mudah kita mengkategorikannya pada “poin a” 
atau “poin b”. 
Jadi, menurut pendapat saya, segelintir langgam aseksoris yang (dipaksakan) dijejalkan pada 
bangunan-bangunan modern, belum cukup kuat untuk menampilkan “citra” suatu daerah. 
Filosofi yang berakar pada lokalitas-lah yang paling berperan dalam pencitraan tersebut.  
 
 
IV.6.1.2   Mempertahankan Kemurnian Unsur Langgam Tradisional 
Merujuk kembali pada analogi “orang Jawa”, sangat terkesan naif apabila kita hanya 
mempertahankan fashion dan aseksoris tradisional yang telah usang, jaman terus berubah dan 
teknologi semakin berkembang, sementara masih ada “Orang Jawa” berkeliaran di tengah 
kota dengan “Blangkon” kesayangannya. Ironisnya “Orang” tersebut tidak lagi dapat 
berkomunikasi menggunakan bahasa jawa dengan fasih. Itulah kondisi Arsitektur Kota 
Surakarta yang dapat kita jadikan sampel atau rujukan sebagai pembanding kondisi Arsitektur 
Indonesia pada umumnya. Filsafat barat sudah terlalu banyak mengkontaminasi pola pikir 
masyarakat, khususnya para mahasiswa arsitektur yang mendapatkan metode pendidikan 
formal. 
Mengapa kita harus mempertahankan ciri langgam tradisional pada setiap bangunan modern? 
Jika hal tersebut hanya untuk menghargai tradisi, mengapa masyarakat abad pertengahan yang 
menjadi mastermind arsitektur tradisional tersebut tidak menghargai langgam arsitektur nenek 
moyangnya, yang beratapkan ilalang, atau yang hidup di goa-goa?.  Fenomena tersebut 
merupakan hal yang sangat wajar apabila kita merujuk pada hakekat arsitektur itu sendiri. 
Seperti yang saya sampaikan pada Bab-bab sebelumnya, arsitektur diciptakan untuk merespon 
dan mewadahi budaya masyarakat pada suatu tempat dan masa tertentu. Arsitektur 
berkembang sesuai budaya, kebutuhan masyarakat serta teknologi. Pada masa-masa awal 
nenek moyang kita membangun koloninya di kepulauan nusantara ini, mereka hanya 
mengenal “teknologi batu” yang dapat kita lihat di situs-situs sejarah yang banyak terdapat di 
pulau jawa. Filsafat Hindu-Budha masih sangat dominan dalam budaya masyarakat saat itu, 
ritual upacara keagamaan merupakan rutinitas yang harus dilaksanakan untuk menghormati 
“Sang Pencipta”, kebutuhan “ruang” untuk acara tersebut melatar belakangi berdirinya situs-
situs pemujaan yang berupa “Candi-candi”. Seiring berkembangnya jaman, teknologi dan 
budaya masyarakat mengalami perubahan menuju pola yang lebih terstruktur, berakar pada 
ajaran Hindu yang memilah-milah strata sosial masyarakat atau yang kita kenal sebagai 
“Kasta”, tercipta suatu pola struktur kebangsawanan atau “Feodalisme”, dalam struktur inilah 
kita mengenal istilah “Darah Biru”, yaitu kalangan masyarakat yang memiliki garis keturunan 
kebangsawanan. Di masa inilah “langgam tradisional jawa” seperti yang kita kenal sekarang 
muncul dan berkembang. Atap joglo adalah ciri yang paling mencolok dari langgam tersebut. 
Namun meskipun memiliki kesamaan pada struktur atapnya, terdapat banyak “model” yang 
membedakan strata sosial sang pemilik rumah. Misal; terdapatnya “pendopo” pada kediaman 
para bangsawan untuk menjamu tamu-tamunya. Pada periode itu pula berkembang teknologi 
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perkayuan yang bersama filsafat kejawen melebur menjadi konsep bangunan tradisional jawa 
itu sendiri. 
Dari deskripsi diatas, menurut pandangan saya pribadi, kita tidak perlu membebani diri 
dengan mempertahankan langgam tradisional, jika kita bermaksud untuk mempertahankan 
warisan budaya tersebut, cukup dengan melakukan pemugaran sedini mungkin bangunan-
bangunan bersejarah. Menfungsikannya sebagai museum atau pusat kesenian tradisional. Kita 
dapat berkaca pada keberhasilan negara-negara maju seperti jepang dan perancis yang 
menggunakan metode seperti yang saya maksudkan tersebut. Kita bisa melihat begitu banyak 
kuil-kuil bersejarah di Jepang seperti Hyogo Prefecture, Fukuoka Prefecture, atau Shimane 
Prefecture yang masih terawat dan terpelihara dengan baik sehingga masih dapat dinikmati 
nilai kesejarahannya.  Kota Paris, Perancis sebagian besar bangunannya didominasi oleh 
gedung-gedung yang dibangun pada jaman renaisans, bahkan masih banyak katedral-katedral 
gothic yang difungsikan secara baik. Di sisi lain, bangunan modern berkembang tanpa harus 
terbebani langgam tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi filosofi budaya 
masyarakat.   
 
 
IV.6.2 Vernacular(isme) sebagai perayaan eksistensi lokalitas dalam dunia Postmodern. 
Mengembangkan ciri langgam tradisional seperti gaya yang kita kenal dengan arsitektur 
vernakular merupakan indikasi positif bagi perkembangan citra arsitektur di negara kita. 
Sejauh ini menurut pengamatan saya, tidak banyak arsitek yang benar-benar mengerti dan 
memahami modernisme atau postmodernisme, meskipun mereka meng-klaim karya mereka 
sebagai desain vernakular – gabungan antara langgam tradisional dengan modern, faktanya; 
dilihat dari filosofi peruangan dan gaya bangunannya, tidak ada sedikitpun muatan 
modernisme (filosofis) pada bangunan tersebut. Jika yang dimaksud dengan “modern” adalah 
material dan teknik pembuatannya, bukankah itu merupakan hal yang wajar menyerap dan 
memanfaatkan perkembangan teknologi? Bukankah indikasi seperti ini sama hal-nya ketika 
nenek moyang kita yang hidup di “jaman batu” mulai mengenal teknik struktur dan pahatan 
kayu yang kemudian menjadi ciri khas (material) arsitektur tradisional seperti yang kita kenal 
sekarang? Jadi, haruskah kita memberikan predikat “vernakular” pada langgam desain seperti 
itu? Memang tidak dapat kita pungkiri Era Postmodern yang juga merupakan nama lain dari 
Era informasi (globalisasi) telah menjadi fenomena faktual di seluruh dunia,  namun 
postmodernisme dalam arsitektur tidak benar-benar terbangun di sini, euforia yang kita 
rasakan saat ini hanyalah distorsi dari pengaruh aktualisasi diri para intelektualis, arsitek dan 
hyper-realitas yang dipropagandakan media.  
 
Arstektur vernakular postmodern adalah penggabungan antara langgam tradisional dengan 
unsur langgam, budaya atau filsafat asing, Sekilas Postmodernisme terlihat lebih bijaksana 
dibandingkan dengan Modernisme. Postmodernisme datang untuk menghargai dan 
menghidupkan kembali eksistensi lokalitas yang tergilas arogansi Modernisme. Kantor 
“Deltomed” misalnya, bangunan yang terletak di Kabupaten Karang anyar ini merupakan 
salah satu karya fenomenal Andra Martin, dibangun dengan material “tradisional”; batu bata 
dan kayu merah gelondongan yang didatangkan khusus dari papua, serta sentuhan desain 
tradisional memberikan nuansa natural dan eksotis pada penampilannya. Namun apabila kita 
cermati, terdapat beberapa keganjilan berkaitan dengan filsafat dan norma budaya masyarakat 
kita. Poin yang menjadi fokus bahasan adalah desain toiletnya yang mengadopsi attitude 
pribadi sang arsitek yang menganut “exhibitonism”, yaitu budaya barat yang awalnya 
berkembang di kalangan subkultur tertentu; membanggakan anggota badannya untuk 
dipertontonkan, bahkan  pada taraf tertentu, hubungan seks yang ia nikmati akan menjadi 
lebih memuaskan apabila dapat disaksikan orang lain. (dari perbincangan Rafael Arsono 
dengan Andra Martin). Berdasarkan fakta bahwa bangunan tersebut adalah sebuah kantor, 
yang digunakan oleh karyawan-karyawan domestik, dapat kita bayangkan seberapa besar 
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budaya asing ini (yang dipropagandakan melalui arsitektur) mengkontaminasi pola pikir yang 
selanjutnya berpengaruh pada norma budaya masyarakat kita?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB  V 
KONSEP DESAIN RUMAH TINGGAL 

DENGAN VISI RASIONAL DALAM MENANGGAPI REALITAS BUDAYA 
 
 
V.1   PENGANTAR 
Pada skala tertentu, Arsitektur memiliki fungsi sebagai sebuah alat propaganda atau instrumen 
politik yang bertujuan untuk menyusupkan unsur budaya tertentu demi kepentingan suatu 
kekuatan imperialis. Sejarah telah membuktikan, sejak jaman kejayaan mesir kuno, yunani 
kuno, romawi, sampai era kekristenan eropa, Fungsi Arsitektur tak ubahnya merupakan wujud 
monumental dari hegemoni imperialisme yang berkuasa saat itu. 
Setelah terjadinya renaissance, tidak ada lagi kekuatan imperialisme yang mengatur kemana 
arah perkembangan arsitektur selanjutnya. Bangsa Eropa hidup lebih demokratis dan liberal, 
hal ini juga dapat kita cermati dari bermunculannya beragam gaya arsitektur di era tersebut. 
Diawali dengan munculnya langgam Renaissance, dilanjutkan dengan langgam Baroque, 
Rococo, Neoclassical, dan setelah Revolusi industri muncul gaya eklektik yang 
menggabungkan beberapa jenis material terutama hasil industri seperti besi, baja dan kaca. Di 
mana kesemuanya muncul “hanya” sebagai ekspresi seni para desainer tanpa ada muatan 
politis di dalamnya. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pola pikir yang difungsikan untuk 
mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Term “Modernisme” dimunculkan untuk 
menyelaraskan pandangan dan cita-cita bangsa barat untuk mengendalikan Dunia dengan 
teknologi yang mereka miliki. 
Wajah Arsitektur secara keseluruhan berubah setelah terjadinya Perang Dunia II. Sebuah 
tragedi yang menghancurkan sebagian besar kota-kota penting di Eropa ini secara signifikan 
berpengaruh pada kondisi ekonominya pada saat itu. Keterpurukan ekonomi yang melanda 
hampir seluruh negara-negara di eropa memicu sektor industri yang menjadi tulang punggung 
perekonomian mereka untuk berakselerasi. Di sisi lain, untuk merekonstruksi kembali kota-
kota yang telah hancur, dibutuhkan material bangunan yang murah dan mudah dibangun. Dari 
sinilah langgam “Arsitektur Modern” seperti yang kita kenal sekarang muncul. Serta merta 
lanskap eropa menjadi lahan ujian bagi teori komprehensif Arsitektur Modern secara masif, 
bangunan-bangunan Arsitektur Modern mengisi bagian-bagian kota sejalan dengan konsep 
yang dikembangkan. Konsep “International Style” yang dipamerkan oleh Philip Johnson pada 
dekade 30-an (berupa bangunan-bangunan tinggi geometris, yang menjadi tren di Amerika 
Serikat) menjadi efek kultural bagi simbol bangunan pasca-perang. Hampir seluruh bagian 
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dunia menyatakan keberhasilan restrukturisasi dengan pernyataan berdirinya bangunan-
bangunan “International Style” yang dihasilkan arsitek-arsitek modern. Tentu saja hal ini 
menjadikan fungsi arsitektur kembali bermuatan politis dan bersifat propagandis seperti yang 
mereka harapkan. Bangsa barat sebagai produsen utama material bangunan mendapatkan 
keuntungan yang luar biasa dengan keberhasilan hasil industrinya menjadi kebutuhan utama 
pembangunan di seluruh dunia. 
Era Industri (Era Modern) membawa dampak pada penurunan fungsi alam sebagai 
konsekuensi eksploitasi berlebih. Pemikiran-pemikiran mengenai malapetaka ekologis 
(ecological disaster) membayangi masa-masa degradasi industrialisasi, sehingga mengubah 
orientasi kebutuhan akan bahan mentah dan energi menjadi kebutuhan informasi yang 
berbasis energi sustainable (dapat diperbaharui). Seiring dengan berkembangnya teknologi 
informasi muncul sebuah pemikiran revolusioner bangsa barat untuk menjual “produk 
budaya”. Film, Musik, Fashion dan segala macam aseksoris Lifestyle menjadi komoditi utama 
bangsa barat saat ini. Kebebasan informasi dan media juga mendorong munculnya model-
model dan sampel bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menurunkan peran ritual tradisi dan 
religi dalam sendi kehidupan masyarakat karena model dan sampel emipiris bisa diamati 
melalui media audiovisual. Media memberikan pengaruh besar dalam merealisasikan 
homogenitas kultural masyarakat era informasi. Secara lebih jauh, media bisa memberikan 
sarana interaksi antara individu atau kelompok sosial ke dalam wacana global. Media juga 
bisa menjadi ruang publik baru bagi masyarakat meski menurut Juergen Habermas pada era 
informasi yang didominasi media kehadiran ruang publik bisa dimanfaatkan sebagai 
instrumen pencitraan. Kehadiran Mall di kota-kota besar indonesia merupakan perwujudan 
atau pencitraan nilai budaya postmodern yang berujung pada skenario yang sudah dicita-
citakan oleh bangsa barat yaitu “konsumerisme”. 
 
V.2   FILOSOFI DESAIN 
Menurut pandangan saya; pada hakekatnya, disamping fungsi internal sebagai wadah kegiatan 
bagi penggunanya, Arsitektur merupakan suatu produk seni bangunan hasil cipta, rasa, dan 
karsa manusia, sebagai respon terhadap kondisi sosio-kultural pada suatu lokalitas 
kemasyarakatan. Modernisme atau Postmodernisme bukanlah materi essensial dalam 
keilmuan arsitektur. Teori kefilsafatan tersebut tidak lain adalah merupakan instrumen politik 
bangsa barat untuk membangun imperialismenya atas dunia. Melalui kurikulum perkuliahan  
doktrin Modernisme dan Postmodernisme tanpa sadar membangun kerangka pola pikir dan 
fanatisme a priory bagi para “penganutnya”. Sangat Ironis, karena sebagian besar mahasiswa 
dan arsitek tidak menyadari apa essensi yang termuat dalam teori kefilsafatan tersebut. Dan 
lebih parahnya, mereka mengenal Modernisme dan Postmodernisme hanya sebagai 
“Langgam” dalam materi keilmuan arsitektur. Fakta ini membangun pandangan pribadi saya 
bagaimana bangsa barat dengan culasnya menjadikan Arsitek lokal Indonesia sebagai “Kuda 
penarik Andong” yang hanya bisa berlari tanpa mengetahui kemana arah tujuan dia 
melangkah, dan filsafat barat itulah yang menjadi cambuk pengendalinya. 
 
Inti dari semua pandangan diatas mengarahkan saya untuk lebih mengutamakan intuisi  dan 
visi rasionalitas yang berdasar pada pengalaman pribadi dalam merancang. Permasalan aktual 
yang terjadi pada waktu dan tempat di mana objek akan didirikan merupakan sorotan utama 
yang harus kita perhatikan dalam mengolah respon arsitektural. Kita tidak perlu 
memperdulikan segala macam aturan filsafat barat yang hanya memampatkan logika rasional, 
intuisi dan kreatifitas kita. Baik Modernisme atau Postmodernisme hanyalah “Tahayul” yang 
tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Meskipun demikian, untuk memperkaya 
khasanah seni dan nilai estetika, tidak ada salahnya kita mengadopsi unsur langgam lokal 
(tradisional) atau langgam Modern (dalam arti harfiah /non-filosofis) sebagai referensi 
perancangan selama masih sejalan dengan visi rasionalitas kita. Dalam hal ini saya bertujuan 
untuk mengembalikan fungsi arsitektur yang sebenarnya yaitu suatu produk seni bangunan 
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hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, sebagai respon terhadap kondisi sosio-kultural pada suatu 
lokalitas kemasyarakatan disamping fungsi internalnya sebagai wadah kegiatan bagi 
penggunanya. Dengan demikian Arsitektur yang saya maksudkan adalah sebuah desain yang 
terlepas dari unsur dogma filsafat barat yang bermuatan politis karena pada dasarnya bangsa 
kita juga telah memiliki filosofi yang tercermin pada perilaku keseharian, budaya dan norma-
norma kemasyarakatan. 
 
V.3   CONTOH KASUS  
Topik bahasan dalam Tugas Akhir ini bersifat umum sehingga diperlukan suatu contoh kasus 
yang digunakan untuk memunculkan sebuah prototype produk desain berdasarkan visi konsep 
dan filosofi saya dalam merancang. Saya memilih Kampung Sutogunan – Tipes, Surakarta 
sebagai sampel permasalahannya karena kampung ini memiliki beberapa kriteria yang sangat 
sesuai dengan topik yang ingin saya angkat. Disamping itu saya dapat menggali informasi 
tentang kondisi keseharian lingkungan sosialnya dari teman saya “Didik Ari Tri Cahyono” 
(atau biasa dipanggil dengan “Pendekar”) yang pernah tinggal di kampung tersebut selama 
kurang lebih empat tahun. Dengan kata lain, Pendekar berperan sebagai klien dalam proyek 
fiktif ini. 
 
V.3.1  KARAKTER LINGKUNGAN SOSIAL KAMPUNG SUTOGUNAN 
Pada masa feodal, kampung Sutogunan merupakan kompleks perumahan ahli nujum atau 
tabib keraton. saat ini telah berkembang menjadi sebuah permukiman modern dengan 
lingkungan sosial yang masih kental dengan nilai-nilai budaya vernakular kejawaan. 
Masyarakat di kampung tersebut masih sangat menghargai silaturahmi, setiap penduduk 
saling mengenal dan menyapa satu sama lain, dan di saat-saat tertentu mereka menyempatkan 
diri berkumpul baik di masjid atau sekedar nongkrong di “Hik”. Dengan kata lain, lokalitas 
budaya di kampung ini sangat mencerminkan adat ketimuran yang merupakan jati diri bangsa 
kita. 
Kondisi keseharian kampung Sutogunan tidak jauh berbeda dengan permukiman-permukiman 
“jawa” pada umumnya di mana selalu terdapat aktivitas sosial antar penduduknya. Pada jam-
jam tertentu -khususnya sore hari menjelang Maghrib- suasana permukiman tersebut 
diramaikan oleh kegiatan masyarakat yang sangat beragam; seperti misalnya jogging, olah 
raga, pergi ke Masjid, atau sekedar jalan-jalan santai melepas kepenatan dan sesekali 
bercengkrama dengan orang-orang yang ditemuinya di jalan. 
Budaya jawa sangat menjunjung tinggi filosofi Tepa Selira, saling membantu dan menghargai 
satu sama lain adalah wujud perilaku keseharian yang mencerminkan jiwa filsafat tersebut. 
Pada level berikutnya, rasa persaudaraan dan saling percaya akan berkembang seiring 
intensitas komunikasi sosial diantara mereka. Tidak jarang kita melihat dengan bebasnya para 
ibu-ibu rumah tangga mengakses dapur tetangganya untuk meminta sesendok garam, atau 
para bapak-bapak yang “bertamu” di waktu lingsir wengi untuk nonton bareng siaran Piala 
Dunia. Dari sudut pandang filosofi jawa, kegiatan seperti itu bukanlah hal yang melanggar 
norma kesopanan. Namun sebaliknya, interaksi sosial yang melibatkan orang-orang 
didalamnya akan mempererat rasa persaudaraan diantara mereka. 
 
 
V.3.2  KONDISI FISIK KAMPUNG SUTOGUNAN 
Bangunan di kampung Sutogunan didominasi oleh rumah tinggal “kelas menengah”, dan 
sekitar 30%-nya adalah bangunan rumah tinggal “kelas atas”. Pola jalan yang merupakan 
perpaduan jalur vertikal dan horizontal (jika dipetakan) menjadikan permukiman ini terbagi 
menjadi Blok-blok ala New York. Keamanan dan kemudahan akses kendaraan didukung oleh 
jalan-jalan aspal yang rata memberikan nilai lebih sehingga menarik perhatian bagi para 
pendatang untuk bermukim di kampung tersebut. Akan tetapi, kondisi ini menimbulkan 
dampak yang kurang baik pada Lingkungan Sosial yang sudah terbangun selama puluhan 
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tahun. Para “warga baru” yang datang dari lingkungan sosial yang berbeda memaksakan 
pengkondisian budayanya diusung pada lokalitas baru yang dia tempati sekarang. Sebagian 
besar pendatang ini berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan yang 
terbiasa dengan pola hidup serba instan, atau warga etnis Tiong-hoa yang faktanya memang 
tidak memiliki determinasi untuk berbaur dengan warga lokal. permasalahan inilah yang 
kemudian memicu bermunculannya rumah-rumah berpagar tinggi. 
 
 
 
V.4   ANALISA KASUS 
V.4.1  Mencermati Fenomena Aktual : Kritik Dan Introspeksi 
Kehadiran Bangunan(Rumah Tinggal) dengan “pagar tinggi” telah menjadi fenomena baru di 
masa sekarang. Perbedaan latar belakang budaya dan taraf ekonomi menjadi alasan utama 
yang memicu segelintir “Kalangan Spesial” untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga 
privacy dari lingkungan sosial masyarakat lokal di sekelilingnya. Di sisi lain, kemunculan 
bangunan-bangunan egoistis nan angkuh a-la Keraton Kasunanan(atau bahkan Benteng 
Vastenberg) pada suatu perkampungan atau permukiman --dengan segala macam lokalitas 
budaya dan norma-norma yang terbangun didalamnya-- secara lambat laun akan menjadi 
kerak-kerak korosi yang menggerogoti inangnya. 
Kampung Sutogunan merupakan permukiman komunitas etnis jawa dengan norma budaya 
lokal yang terbangun seiring perkembangan kampung tersebut. Perilaku keseharian yang 
mencerminkan adat kejawa-an masih terlihat kental pada lokalitas lingkungan sosialnya. 
Membangun rumah dengan pagar tinggi di lingkungan ini bukanlah keputusan yang bijak. 
Karena hal tersebut akan memicu timbulnya interferensi pada keharmonisan lingkungan sosial 
didalamnya. Dan secara fisik (visual), pagar tembok yang tinggi dan masif akan 
menghilangkan “komunikasi antar bangunan” yang menyebabkan “matinya” suatu 
lingkungan fisik. 
Fenomena seperti ini hampir tidak mendapatkan perhatian khusus dari pengamat budaya dan 
para arsitek yang seharusnya memiliki kepekaan dan tanggung jawab atas segala 
permasalahan yang bersinggungan dengan bidangnya. Namun fakta yang terjadi saat ini, para 
arsitek indonesia tak ubahnya hanya menjadi pengamat fashion, melanglang buana ke luar 
negeri, mencermati fenomena arsitektural mancanegara, mengoblolkan kebrillianan MVRDV, 
FOA dalam komunitas highclassnya yang eksklusif. Ironisnya; permasalahan aktual yang 
terjadi pada lokalitas kita sendiri sama sekali tak terjamah dan kreatifitas yang diharapkan dari 
para arsitek dalam memunculkan respon arsitektural sebagai solusi permasalahan yang terjadi 
di sini bisa dikatakan nihil.  
 
Menurut pandangan saya, kehadiran pagar tinggi pada suatu objek arsitektural (terutama 
rumah tinggal) dapat menimbulkan efek “reaksi berantai” yang semakin memperparah kondisi 
sosial kemasyarakatan negara kita yang sudah akut. Tindakan anarkis dari “kalangan yang 
termarjinalkan” tidak dapat di antisipasi hanya dengan “benteng” setebal 15 centimeter. 
Peristiwa kerusuhan ’98 yang terjadi di surakarta dan beberapa kota besar di indonesia 
merupakan bukti nyata tentang hal tersebut. Kesenjangan sosial antara kaum borjuis dan 
proletarian yang seharusnya kita kikis, semakin diperparah dengan ulah para arsitek yang 
hanya memprioritaskan kebutuhan kliennya tanpa memperdulikan lingkungan sosial tempat 
bangunan itu didirikan. 
 
V.4.1  Objek Permasalahan 
Keinginan dan Kebutuhan Owner 
Perbedaan kepentingan antara owner dengan masyarakat di lingkungan sosialnya merupakan 
suatu permasalahan yang harus ditemukan jalan tengahnya. Pada satu sisi, sang owner 
membutuhkan privacy tinggi untuk mengakomodasi kegiatannya yang bersifat private. Bagi 
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masyarakat “kelas atas”; rumah adalah tempat untuk beristirahat melepas kepenatan setelah 
sehari penuh mereka melakukan rutinitas pekerjaan di kantor atau di lapangan. Dilihat dari 
sudut pandang ini, sangat masuk akal jika mereka mengharapkan isolasi dari pagar / tembok 
tinggi untuk menghindari interverensi dari lingkungan sosialnya. Pada sisi lain, Seperti pada 
permukiman komunitas masyarakat jawa pada umumnya, dalam lokalitas sosial masyarakat 
kampung sutogunan telah berkembang suatu norma-norma budaya tak tertulis yang berlaku 
bagi segenap warganya di mana norma budaya tersebut hanya dapat dipahami setelah 
menjalani aktivitas sosial sehari-hari. 
 
Komunikasi antar bangunan; Komunikasi Owner dengan Lingkungan Sosial  
Secara visual, Pagar Tembok yang tinggi dapat menghalangi view pada objek bangunan yang 
ada dibelakangnya. dalam suatu lingkungan fisik, khususnya permukiman; kehadiran pagar 
tembok tinggi dapat “mematikan” keharmonisan suasana dalam lingkungan itu sendiri. 
Kondisi seperti ini dapat kita lihat pada beberapa daerah permukiman di surakarta, dan yang 
paling ekstrim adalah lingkungan pendopo Keraton Kasunanan Surakarta yang membentuk 
koridor jalan menjadi sebuah lorong sempit dan menyesakkan (secara psikologis) orang yang 
melewatinya. 
 
 
 
 
 
V.5  KONSEP DESAIN 
“Rekonstruksi”; adalah tema desain bangunan rumah tinggal  yang saya rancang. Makna kata 
tersebut memuat arti politis pendirian saya untuk tidak memihak baik pada Modernisme atau 
Postmodernisme. Seperti yang telah kita kenal, “(me)Konstruksi” adalah kata yang dapat di-
identikkan dengan Modernisme, dan “Dekonstruksi” adalah kata yang dapat di-identikkan 
dengan Postmodernisme. “Rekonstruksi” yang saya maksudkan adalah mengkonstruksikan 
kembali jiwa lokalitas masyarakat kita pada bangunan.  
Urgensi yang menjadi pertimbangan saya untuk mengangkat tema ini adalah berkaitan dengan 
inti permasalahan dalam lokalitas lingkungan kampung Sutogunan. Permukiman dengan 
lingkungan sosial yang masih kental dengan pola perilaku dan norma budaya ke-jawaan ini 
mulai terusik dengan hadirnya bangunan-bangunan egois yang sama sekali tidak 
mencerminkan jiwa ketimuran. 
Kita tidak dapat merubah sudut pandang, pola pikir dan kebiasaan seseorang secara drastis. 
Namun dengan arsitektur, kita dapat secara lambat laun mempengaruhi pengguna untuk 
beradaptasi.   
 
 
V.6  URGENSI DESAIN 
 
V.6.1  Gaya / Langgam Bangunan 
Pada saat ini, langgam arsitektur Art Deco dan Avant Garde memiliki popularitas tinggi di 
masyarakat. Baik di majalah-majalah arsitektur maupun dalam program acara di televisi, 
langgam yang menampilkan bentuk garis geometris dan modern(dalam arti harfiah = bersifat 
kekinian) ini telah mengambil alih posisi langgam mediteranian atau neoklasikal sebagai 
mainstream trend arsitektural di indonesia beberapa tahun lalu. 
Avant garde adalah gaya arsitektur yang inovatif, intuitif dan kontemporer. Bahkan beberapa 
situs internet menjuluki gaya bangunan ini dengan modern-expresionis.  Karena karakternya 
yang inovatif tersebut, avant garde tidak dapat diidentikkan pada langgam arsitektur manapun 
di dunia. Bentuk dan tampilan bangunan “hanyalah” wujud ekspresi seni sang perancang 
dengan kreativitas dan filosofi pribadinya. “Thom Mayne” adalah salah satu arsitek beraliran 
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Avant-garde. Dan merupakan suatu kebetulan, Arsitek peraih Pritzker Prize 2005 ini juga 
sangat lantang meneriakkan bahwa rancangannya bukanlah termasuk dalam Modernisme 
ataupun Postmodernisme.  
Menurut pandangan saya, arsitektur harus berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan 
perkembangan budaya serta teknologi. di masa lalu, nenek moyang kita juga melakukan hal 
demikian. Dari rumah gubuk sederhana yang beratapkan ilalang, berkembang menjadi rumah 
sederhana berdinding kayu dan beratapkan “genteng”, dan akhirnya pada puncak 
intelektualitasnya (sebelum datangnya panjajah yang menjejalkan modernisme pada lanskap 
tanah air kita) arsitektur tradisional indonesia membentuk suatu karakter dengan detil 
ornamen khas yang sangat mencerminkan karakter budaya dan pola perilakunya. Atas 
kepentingan inilah saya memutuskan untuk menganut gaya arsitektur Avant-garde yang 
mencerminkan kebebasan dan kreativitas dengan segala tujuan dan cita-cita untuk 
merekonstruksi karakter budaya dan pola perilaku masyarakat, khususnya masyarakat lokal 
yang bersada di dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial daerah tempat bangunan itu 
didirikan. 
Adaptasi adalah kunci penting bagi kita untuk menyampaikan suatu pemikiran revolusioner 
(kalau tidak mau dikatakan ekstrim). Hal inilah yang pernah dilakukan Wali-Songo dalam 
menyebarkan syari’at islam pada komunitas masyarakat ateis, hindu dan budha di indonesia. 
“Masjid Demak” adalah contoh nyata bagaimana Sunan Kalijogo sebagai Arsitek dengan 
kecerdasan dan kedewasaan spiritualnya menciptakan desain tempat peribadatan berdasarkan 
filosofi keislamannya dalam sebuah fisik bangunan yang menyesuaikan diri dengan langgam 
populer di jamannya demi keberhasilan cita-citanya menyebarkan ajaran islam. 
Dengan memanfaatkan kepopuleran gaya modern (kekinian) pada saat ini, sebagai perancang 
saya mengharapkan bentuk tampilan fisik bangunan akan mengundang apresiasi masyarakat 
akan arsitektur. Dan secara lambat laun (tanpa mereka sadari), filosofi yang terkandung 
didalamnya dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat khususnya “kaum 
borjuis” yang menjadi sasaran utamanya. 
 
 
 
V.6.2  Pembatas fisik antara zona private dengan zona public 
Pada dasarnya masyarakat indonesia merupakan komunitas sosialis yang sangat menghargai 
kebersamaan. Pola temperamen yang relatif seragam ini ditentukan oleh faktor keturunan, 
kebutuhan dan hubungan sosial yang terjadi di antara mereka, sehingga dalam kehidupan 
suatu  kebudayaan  cenderung untuk  mengulang-ulang bentuk-bentuk perilaku  tertentu, 
karena pola perilaku tersebut diturunkan  melalui pola asuh dan proses belajar.  Kemudian 
muncullah struktur kepribadian rata-rata, atau stereotipe perilaku yang merupakan ciri khas 
budaya suku bangsa dan masyarakat tertentu. Menilik kembali arsitektur tradisional di masa 
lalu, kita dapat menemukan adanya sebuah ruang yang difungsikan khusus untuk menerima 
tamu. Dalam hierarki ruang arsitektur tradisional jawa, ruang tamu tidak termasuk pada 
“bagian dalam” rumah tinggal. Pada rumah joglo “Gajah ngombe”  Pintu masuk menuju 
rumah tinggal berada di belakang ruang tamu yang terbuka. Bahkan pada rumah joglo para 
bangsawan, terdapat suatu bangunan yang memang dikhususkan untuk menjamu tamu-
tamunya. “Pendopo” merupakan zona publik yang tidak hanya memiliki fungsi internal 
sebagai “ruang tamu” tetapi juga berperan menciptakan image komunikatif dengan 
lingkungan sekitarnya meskipun rumah tinggalnya sendiri sangat tertutup. 
 
Dari pengalaman yang saya rasakan dalam mencermati fenomena arsitektural di lingkungan 
tempat saya tumbuh berkembang hingga saat ini, terdapat suatu kejanggalan pada bentuk 
denah dan pola hubungan ruang tipikal rumah tinggal  yang berkembang dan populer di 
indonesia. Seringkali saya merasa risih dan tidak nyaman apabila ada tamu yang datang 
sementara saya sendiri duduk santai atau menonton televisi di ruang keluarga. Begitu juga 
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sebaliknya, ketika saya bertamu ke rumah teman, anggota keluarga yang masih belum begitu 
akrab dengan saya satu persatu masuk ke kamarnya masing-masing atau mencari kegiatan lain 
di luar. Tidak adanya batas fisik antara ruang private dengan ruang public ternyata masih 
menjadi masalah yang berarti bagi masyarakat indonesia di jaman sekarang. stereotipe 
perilaku yang merupakan ciri khas budaya masyarakat kita masih melekat dalam jiwa 
generasi saat ini. Namun fakta yang terjadi, perkembangan arsitektur di indonesia saat ini 
bukanlah merupakan respon dari realitas sosial-budaya masyarakat. Saya meyakini, desain 
peruangan yang telah dianggap “wajar” bagi masyarakat indonesia (bahkan arsitek yang telah 
menempuh pendidikan formal) merupakan pengapdosian mentah-mentah pola peruangan 
rumah tinggal eropa. Bagi masyarakat eropa, Rumah memiliki fungsi yang sangat private. 
Budaya silaturahmi tidak berkembang di sana, sehingga cukup masuk akal jika kita 
menemukan suatu pola peruangan yang menyatu satu sama lain di mana ruang keluarga 
(living room) menjadi titik orientasi ruang-ruang lainnya. 
Berdasarkan fakta tersebut, saya menyimpulkan arah perkembangan arsitektur di indonesia 
telah mengalami penyimpangan sehingga diperlukan suatu upaya “Rekonstruksi” dengan 
mengembalikan filosofi lokal yang tercermin pada realitas budaya dan pola perilaku sehari-
hari masyarakat. Dalam kasus yang saya jabarkan diatas; secara rasional kita pasti dapat 
berpikir akan perlunya “batas fisik” antara zona private dengan zona publik.  
 
V.6.3  Artificial View  
Apabila kita cermati fakta kepopuleran “pagar tembok tinggi”, dapat kita simpulkan 
masyarakat menengah keatas sama sekali tidak membutuhkan view ke luar. Pada umumnya 
mereka menciptakan view buatan pada lahan sisa pekarangannya yang terisolasi oleh tembok 
tinggi. potensi seperti ini dapat kita manfaatkan sebagai solusi permasalahan yang kita hadapi 
ini.  
Dengan menciptakan view buatan berupa taman atau kolam renang di tengah-tengah massa 
bangunan, kita dapat mengarahkan orientasi ruang-ruangnya pada titik tersebut. Dengan 
demikian tembok yang berada pada sisi yang berlawanan dengan arah orientasi akan berperan 
sebagai “latar belakang”. Pola seperti ini juga dapat kita temukan pada peruangan rumah adat 
tradisional bali di mana “halaman depan” bagi setiap massa bangunan adalah “open space” 
yang justru berada di tengah-tengah kesatuan komposisi massa bangunan rumah tinggal 
tersebut. Kondisi seperti ini secara psikologis dapat mempengaruhi mood penghuninya yang 
merasa aman dari “dunia luar” yang dipenuhi oleh “kekuatan jahat”.  
 
V.6.4   Fixing Point :  menciptakan façade bangunan yang komunikatif 
Untuk memberikan batasan fisik antara zona private dengan zona public, saya 
mengkhususkan lantai-2 sebagai zona kegiatan private. Segala kegiatan yang berhubungan 
dengan rutinitas rumah tangga akan ditempatkan pada zona ini. Lantai 1 difungsikan sebagai 
zona public dan zona service. Kamar pembantu dan kamar tukang kebun berada pada bagian 
ini. Tentunya dengan memberikan zona private bagi “manusia” penjual jasa seperti mereka. 
Dengan demikian kita dapat memberikan bukaan yang maksimal untuk menciptakan image 
komunikatif pada façade bangunan. Pada lantai 2 yang didominasi dinding masif dijadikan 
sebagai objek eksplorasi perancang untuk menciptakan komposisi yang harmonis sehingga 
dapat menarik perhatian orang yang melihatnya. 
Dengan kondisi seperti ini, bahkan kita tidak membutuhkan lagi pagar sependek apapun untuk 
menjamin dan memberikan rasa aman pada penghuni (owner).  
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