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Ini adalah buku yang bercerita tentang pengetahuan perancangan
arsitektur. Buku ini termasuk jenis buku yang gampang-gampang
susah. Tapi yang pasti bukan buku gampangan. Konon hal yang
paling menyedihkan bagi seorang penulis adalah ketika hasil
tulisannya tak dibaca orang. Ini bisa saja karena gaya bahasanya
yang susah dimengerti. Atau bisa juga karena isi tulisan kelewat
berat. Baru baca beberapa paragraf saja sudah mumet,
bagaimana bisa baca satu halaman? Oleh sebab itu gaya bahasa
yang digunakan dalam buku ini berusaha seringan mungkin.
Meskipun demikian bobot isinya tetap saya jaga baik.
Tulisan dalam buku muncul karena adanya kegerahan. Inginnya sih
selalu berusaha untuk berpikir kritis terhadap publikasi arsitektur
yang ada sekarang. Orang bijak bilang, "Kekeliruan yang
disampaikan terus menerus cenderung dipercaya sebagai
kebenaran." Nah, semoga buku ini bisa punya peran menyebarkan
argumen yang berdasar pada dunia teoritik. Dalam buku ini seluruh
judul tulisannya berbentuk kata tanya. Maksudnya mau
menegaskan bahwa sebaiknya kita jangan menerima segala
sesuatu begitu saja. Harus selalu mempertanyakan. Dan supaya
agak provokatif, pertanyaan lantas disusun dalam kalimat negatif.
Kabarnya kata (pe)rancang(an) atau design berasal dari kata Latin
yaitu signum. Arti gampangnya adalah tanda. Jadi design dapat
diartikan sebagai memberi tanda baru. Alias bikin sesuatu yang
i

baru. Itu juga tujuan penulisan ini, memberi sesuatu pendapat
yang baru. Sebenarnya garis besar materi tulisan ini sudah cukup
lama nganggur di hard disk komputer saya. Lagian materi ini sering
saya bicarakan dalam perkuliahan. Karib sehati saya bilang isi buku
ini sebenarnya sesuatu yang sering kita temukan sehari-hari. Jadi
jika dibilang bukan barang baru, jawabnya bisa ya. Tapi bisa juga
tidak, karena pemikiran kan tak pernah mau mandeg. Bertanya
dan berusaha mencari jawab terus menerus.
Perancangan arsitektur yang diceritakan dalam buku ini seluruhnya
mengacu pada sebuah diagram yang ada pada bagian satu. Lalu
setiap bagian mencoba menjelaskan tiap unsur dan tahap yang ada
pada diagram tersebut. Jadi setiap bagian sambung menyambung
saling menjelaskan.

Selamat membaca.
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Sebenarnya, realitas kehidupan dan
sosok-sosok di sekitar sayalah yang
lebih banyak berbicara. Saya
hanya mendengarkan suara
mereka, mencatatnya dalam hati,
dan mengolahnya kembali. Jadi,
tanpa hadirnya itu semua, manalah
mungkin tulisan ini tersusun jadi
buku. Terima kasih wajib saya
ucapkan kepada semua pendorong
yang sangat berjasa ini.
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bagian satu

"Segigit aja, deh, Adam... ayolah!"
Mungkin begitu cara Hawa merayu Adam di Taman
Firdaus yang letaknya entah dimana. Apakah kejadian itu
nyata atau mitos, buat saya bukan isu penting. Apakah
kejadian itu akibat rayuan Hawa atau inisiatif Adam tidak
juga penting. Ujung-ujungnya, toh Adam menerima
tawaran buah yang dipetik Hawa. Jadi isu penting di sini
adalah terjadi pelanggaran. Mereka berdua memakan buah
yang dilarang oleh penguasa taman Firdaus. Akibatnya?
Kehidupan harmonis yang sudah mereka jalani di taman
paling indah sedunia, mulai terusik.
Mereka disebut-sebut membuat dosa pertama karena
makan buah terlarang. Jadi, mereka harus angkat kaki dari
taman tersebut. Adam dan Hawa mesti tinggal di dunia
yang penuh dengan tantangan liar. Katanya, nih—itulah
awal kejadian dimana mereka mendadak punya rasa malu.
Mereka lalu mencari penutup tubuh. Bayangkan saja
sebelumnya, tubuh mereka selalu dibiarkan terbuka seperti
bayi baru lahir tanpa rasa malu. (
Gambar 1.1)
Sebentar, sebentar! Kalau cerita ini akurat—maksudnya
tentang pakaian—bisa jadi taman tempat mereka tinggal
tidak punya musim. Kenapa? Karena jika taman yang
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1.1

ADAM DAN HAWA
Alkisah, Hawa sedang membujuk Adam untuk
memakan buah terlarang di Taman Firdaus.
Sementara sang ular menyaksikan dengan seksama.
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indah itu punya empat musim, tak mungkin, dong, mereka
telanjang. Bisa anda bayangkan jika telanjang pada musim salju,
kan?
Kembali pada jalan cerita saja, deh! Adam dan Hawa mulai
membentuk keluarga yang penuh dengan tuntutan kehidupan.
Sejak itu, supaya lebih nyaman, mereka melengkapi kehidupan
dengan membuat obyek nyata. Mereka membuat alat berburu, alat
memasak, dan—last but not least—tempat berteduh dari
kejamnya iklim. Dongeng yang menyedihkankah ini? Atau justru
malahan menyegarkan ingatan? Ingatan tentang rasa malu
pastinya, kan? Kadang saya sering bertanya-tanya pada diri
sendiri, masihkah kita mempuyai rasa malu itu? Ah, malu jadinya,
nih!

kebutuhan dan keinginan
Sekarang, ketika bayi dilahirkan, dunia sudah penuh manusia
berjubel. Sekaligus juga sarat dipenuhi benda-benda buatan
manusia. Semuanya saling mempengaruhi dan memberikan
ketergantungan satu sama lain. Manusia jadi tergantung pada
benda. Kalau benda, sih, pasti-pastinya tergantung sama manusia.

Pada titik ini, mulailah benda yang awalnya muncul berdasar
kebutuhan, lalu berubah menjadi benda yang hanya diinginkan.
Keduanya sering tukar-tukaran tempat. Batasan antara
kebutuhan hidup yang esensial dengan keinginan superfisial jadi
semakin pudar. Makin tak jelas. Bendanya-kah yang tak jelas?
Atau manusianya, sih, yang tak jelas?
Ambil contoh telepon genggam. Hampir setiap orang tak nyaman
hati jika lupa membawanya. Seakan tanpa kehadirannya, hari
menjadi suram. Menjadi tidak lengkap. Demikian juga halnya
dengan pasokan energi listrik. Keberadaannya dalam kehidupan
jadi suatu keharusan. Pada gedung bertingkat banyak, lift sebagai
alat transportasi vertikal, pasti-pastinya memerlukan pasokan
listrik tanpa henti. Tanpa energi listrik, kehidupan sebuah kota
besar di manapun letaknya di dunia pasti akan mandeg.
Telpon genggam dan pasokan listrik, konon tercipta karena adanya
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keinginan atau wants. Bukan needs. Yang disebut pertama,
gunanya untuk memudahkan dan meniadakan jarak
berkomunikasi. Yang disebut kedua, berguna untuk penerangan
kegiatan dikala hari gelap. Inilah guna telpon dan listrik pada
awalnya.
Tapi sekarang? Ampun, deh! Nilai keduanya berubah seratus
delapan puluh derajat. Keduanya menjadi kebutuhan yang amat
3
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1.2

TELEPON GENGGAM
Fenomena telpon genggam
yang saat ini sudah jadi
kebutuhan utama bagi
semua kalangan. Telpon
genggam selalu menjadi
teman dalam kehidupan
sehari-hari.

vital. Seakan jadi seperti udara untuk bernapas. Jadi seperti
makanan penangsel perut yang lagi keroncongan. Jadi seperti air
pelepas dahaga dikala tenggorokan kering. Telpon genggam dan
listrik, hanyalah contoh dari banyak fenomena kehidupan
kemajuan masa kini. Kemajuan yang juga potensial
mendatangkan masalah. (
Gambar 1.2)
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Tanpa telpon sepertinya seluruh komunikasi jadi putus. Tanpa listrik
seakan seluruh transaksi dan kehidupan malam jadi tak punya arti.
Benarkah demikian? Padahal dulu, nih—tanpa telpon dan
listrik—kehidupan nyatanya tetap berjalan seperti biasa, tuh!
Benar, gitu? Jawabnya: mungkin ya, mungkin juga tidak. Baiknya,
Anda saja, deh, yang menentukan benar atau tidaknya.
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pudarnya batas
antara kebutuhan dan keinginan
Arsitektur termasuk fenomena kehidupan manusia yang tidak
dapat dihindarkan. Sejak kita beranjak bangun pagi sampai naik lagi
keperaduan, semuanya dilakukan di dalam bangunan. Atau di antara
bangunan. Atau bisa juga di ruang terbuka yang dibuat manusia.
Jadi arsitektur akan selalu menyentuh seluruh umat manusia. Tidak
pernah pilih-pilih. Termasuk juga menyentuh para penyandang
tuna-netra serta tuna-rungu.
Arsitektur mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh kebiasaan
dan sifat-sifat manusia. Hal pengaruh mempengaruhi inilah yang
membuat arsitektur sering diklaim bisa jadi apa saja. Jadi semuanya.
Ada yang suka bilang begini: arsitektur bisa menjelma menjadi
seluruh kehidupan itu sendiri. Hebatkah ini? Atau malahan jadi
mengerikan, ya?
Kerancuan pikirlah yang cenderung membuat batasan antara
needs dengan wants jadi pudar. Ini juga yang membuat batas
antara lingkungan alam, dengan lingkungan buatan manusia,
menjadi jelas-jelas-tidak. Maksudnya, sih, jadi tidak jelas!
Kompleksitas yang terjadi dalam kehidupan, sepertinya telah
melewati batas kemampuan manusia. Saking kompleksnya
kehidupan, manusia susah untuk mengikutinya. Alhasil, kondisi
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taken for granted semakin tumbuh subur. Manusia cenderung
mene r ima se muanya den g an g amp an g an . Tanp a
mempertanyakan, tanpa komentar. Manusia menjadi malas untuk
berpikir yang serius-serius. Akibatnya, arsitektur juga sering dilihat
dengan mata dan hati yang merem-melek. Pemahaman tidak
pernah serius, tidak pernah direfleksikan. Pemikiran jadi mandeg.
Padahal—katanya, nih—jika berhenti berpikir, mulailah manusia
menggali lubang lebar yang ujung-ujungnya malahan bakal
menelan kewarasan manusia.
Jadi, dengan berhenti mempertanyakan dan memikirkan arsitektur
secara kritis, batas arsitektur yang waras niscaya hilang! Itu
katanya, lho!
Saya hendak mengajak anda semua untuk berhenti sebentar dari
gerak berarsitektur yang ultra cepat. Berhenti sebentar, deh! Mari
kita merenung, supaya pemahaman tentang arsitektur jadi lebih
mendalam. Mestinya, kita jangan melihat arsitektur hanya pada
aspek materialitasnya melulu. Jangan lihat hanya fisiknya doang.
Karena aspek fisik ini seringnya punya sifat ilusif. Kadang tampak,
kadang hilang. Mirip kapal ditimang-timang ombak, di laut nan jauh
di mata. Sebentar kelihatan kapalnya, sebentar kemudian yang
tampak ombak doang.
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kegiatan komunikasi
dalam arsitektur
Katanya, arsitektur harus dilihat sebagai sebuah bentukan utuh.
Yang didalamnya terjalin tenunan dua aspek. Ada aspek
lingkungan manusia dan lingkungan alam. Mari kita coba
menyingkap lebih dalam kedudukan arsitektur dalam konteks
kehidupan. Tentunya, pada konteks kehidupan yang selalu berubah.
Kenapa? Karena—katanya, nih—satu-satunya hal yang paling
konsisten dalam kehidupan adalah perubahan itu sendiri, bukan?
Awalnya, seluruh mahluk hidup memenuhi kebutuhannya dengan
memanfaatkan lingkungan alam. Pada binatang liar (bukan
binatang piaraan, ya!), kehidupan sangat tergantung pada alam.
Tanpa alam, binatang liar tak punya makanan. Berbeda dengan
manusia. Manusia sebagai mahluk—yang katanya, nih—punya
intelegensia tinggi, bisa hidup tanpa harus selalu tergantung alam.
Menurut dongeng, manusia primitif mencari makan ketika hari
sedang terang. Tentu maksudnya siang hari, karena mereka kan
belum punya alat penerangan malam seperti kita sekarang.
Perubahan kondisi alam, membuat manusia jaman dulu sadar.
Mereka jadi sadar ada hari-hari dimana mereka tidak bisa berburu
karena ganasnya cuaca. Lalu, mereka memikirkan tempat untuk
menimbun persediaan makanan dikala alam mulai kejam.
6

Kisah sederhana di atas menyiratkan dua hal:
> Pertama, terjalinnya komunikasi manusia dengan alam. Alam
mulai bicara pada manusia. Ada terang siang dan ada gelap
malam. Ada panas matahari, dan ada dinginnya bulan bintang.
Ada sejuknya hembusan angin, dan ada dinginnya hujan.
Kemudian manusia jadi paham bahasa alam. Manusia lalu
paham kebiasaan dan pola alam. Manusia mulai bisa menebak
apa maunya alam. Hebat, kan, manusia itu?
> Kedua, terciptanya obyek buatan manusia, karena desakan
hidup. Pada cerita di atas, manusia membuat tempat
penimbunan makanan untuk persediaan. Manusia butuh
tempat menimbun makanan. Manusia juga butuh
berkomunikasi dengan alam, supaya tempat makanannya
cocok dengan sifat alam! Sekaligus manusia juga butuh
mengkomunikasikan tempat makanan ini, pada sesama
manusia lain! Maksudnya sih, ngasih tahu pada kelompoknya
agar tidak keliru mengira tempat ini untuk kegiatan lain. Nah,
kebutuhan ini tolong dilihat jadi satu paket, jangan diketengketeng, ya!
Arsitektur diciptakan, sebagai jawaban akan kebutuhan ruang bagi
kegiatan manusia. Mulai dari kegiatan ngumpul yang bersifat
umum, sampai kegiatan tidur bercinta yang bersifat sangat intim.
Manusia mulai membuat ruangan berbeda untuk mengakomodasi
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kegiatan di atas. Tapi, nanti dulu! Ini hanya berlaku untuk konteks
sempit. Yang dimaksud sempit adalah jika arsitektur hanya
dianggap sebagai cara pemecahan masalah saja.
Lain soal dengan terciptanya lukisan kuno di dinding gua purba.
Obyek ini tercipta, lebih sebagai suatu sarana komunikasi untuk
mengekspresikan pikiran manusia. Dinding gua, jadi tempat
pelampiasan mereka untuk mengeluarkan pikiran. Komunikasi
non-verbal ini dilakukan baik pada sesama manusia, maupun pada
kekuatan di luar manusia. Jadi ada lukisan cara mereka bercinta
pada saat itu. Tentu beda dengan teknik bercinta yang ada
sekarang, lho! Ada juga lukisan tentang kehebatan dewa penguasa
alam. Ini juga tentu gambar dewa mereka jaman dahulu.
Ada yang bilang bahwa tujuan awal manusia membuat bangunan,
adalah pemenuhan kebutuhan. Yaitu kebutuhan ruang untuk
beraktivitas secara aman dan nyaman. Baru kemudian untuk
berkomunikasi. Ada yang malahan yakin justru sebaliknya.
Manusia harus dapat berkomunikasi dulu dengan sesamanya dan
dengan alam. Setelah itu, barulah membuat obyek untuk
memenuhi kebutuhannya! Tak ada untungnya berdebat tentang
hal ini, kan? Mendingan pendapat berikut ini: yang pasti adalah,
baik arsitektur, lukisan atau puisi, pada awalnya diciptakan manusia
sebagai pelengkap kehidupan yang tidak disediakan, atau tidak
terdapat di alam.

Spirit tempat dalam arsitektur
Setiap bangunan, selalu butuh tempat. Rumah kemah tepee
bangsa Indian, atau kemah yurt bangsa Mongol—walaupun non
permanen—tetap butuh tanah untuk memancangkan tiangtiangnya. Apalagi kuil batu Yunani yang merupakan bangunan
permanen. Tak pernah ada bangunan yang berdiri mengambang,
melayang. Kecuali tentu, kisah istana bidadari nun jauh di awangawang. Itu pun biasanya dalam mimpi.
Semua bangunan selalu terikat pada tempatnya berdiri. Tempat
bangunan berpijak, menjadi penting. Semakin permanen suatu
bangunan, semakin diperhitungkan dengan cermat dan seksama
nilai tempatnya.
Pada dasarnya setiap tempat mempunyai aura spesifik. Menurut
para ahli, aura muncul berdasarkan persepsi manusia terhadap
tempat tersebut. Bisa jadi itu adalah persepsi individual. Bisa juga
kolektif. Misalnya, sebuah tempat cekung yang gelap akan
menimbulkan kesan menyeramkan. Pasti berbeda dengan sebuah
dataran luas yang disinari cahaya terang.
Jika sebuah tempat digunakan untuk kegiatan manusia secara
terus menerus, dipercaya akan muncul suatu spirit tempat.
Misalnya, sebuah tempat di bawah pohon rindang yang sering
7
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digunakan untuk memadu cinta, niscaya akan mempunyai spiritcinta. Apalagi jika kebersihan tempat itu selalu dijaga. Sebaliknya,
tempat yang sama, lalu dibiarkan tak terurus dalam waktu lama.
Kemudian kerap digunakan untuk menjagal hewan. Spirit cinta
yang ada dijamin akan terbang pergi. Spirit-cinta berganti dengan
spirit-keangkeran, atau spirit-horor! (
Gambar 1.3)
3

Kondisi fisik sebuah tempat atau lahan selalu sangat spesifik. Tidak
pernah ada tempat yang sama persis kondisinya. Tempat atau

1.3

TEMPAT TAMASYA DAN
KUBURAN
Jika sebuah tempat yang
punya spirit cinta tidak
diperlakukan dengan baik,
niscaya spirit indah ini bisa
terbang menghilang
berganti spirit tempat yang
menyeramkan
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lahan pada suatu daerah, tidak pernah dapat dipindahkan fisiknya.
Tempat selalu terikat pada letak geografisnya. Kecuali pada
dongeng Sangkuriang4 yang dengan entengnya menendang
perahu dan voilà!—perahu berubah menjadi gunung hanya dalam
waktu satu malam. Ini sih, lain soal, ya!
Jadi, jangan heran jika pemilihan tempat, merupakan hal penting
yang harus diperhatikan ketika ingin digunakan. Tempat kan bisa
dipakai untuk pertunjukkan sendra tari di bawah sinar bulan, tapi
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bisa juga dipakai untuk alas untuk sebuah bangunan pertunjukan.
Dengan demikian, tentunya bisalah dipahami bahwa pada awal
penciptaan bangunan, ada dua hal penting sebagai prasyarat.
Pertama, ada tempat. Kedua, ada manusia yang ingin memakai
tempat. Sehingga dialog antara manusia dan tempat, dapat
menjadi perekat antara keduanya. Atau sebaliknya malah bisa jadi
pemisah antara keduanya. Maksudnya manusia tidak jadi
menggunakan lahan tersebut. Simpel, kan?

kerancuan pikir
Meningkatnya populasi manusia mengakibatkan terbentuklah
kelompok-kelompok manusia. Setiap kelompok menciptakan
aturan dan struktur sosial yang berbeda. Semakin tinggi tingkat
kompleksitas kehidupan, semakin beragam perilaku dan nilai yang
dianut. Obyek buatan manusiapun ikut-ikutan jadi beragam.
Contohnya ini: jaman dulu mana pernah kita kenal sex lewat telpon,
kan? Jelas sajalah, dulu kan belum ada telpon.
Kegigihan manusia, memunculkan niatan memanfaatkan
lingkungan alam sampai habis-habisan. Penemuan demi

penemuan akhirnya memunculkan revolusi industri yang
menempatkan manusia pada babak baru kehidupan. Tentunya
kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai kebaruan. Kan tujuannya
selalu bikin sesuatu yang baru. Kebaruan ini lalu berpotensi
menimbulkan dampak positif sekaligus juga negatif. Wajar, kan?
Katanya, sih, paradoks selalu hadir pada setiap tindakan dan
maunya selalu aja nempel pada obyek buatan.
Orang pintar bilang, nilai positif pengetahuan, bertujuan untuk
memperbaiki kondisi kehidupan. Tapi dampak negatif yang tercipta
justru cenderung mempunyai gaung yang lebih hebat. Para anti
paham modern melontarkan kritik bahwa perkembangan pesat
lingkungan buatan manusia, tidak pernah bisa bebas dari nilai
tertentu. Kata mereka, hasrat menguasai yang ada pada manusia
menjadi salah satu nilai yang paling sering menunggangi obyek
buatan manusia. Jadi, jangan pernah tercengang. Banyak sekali
manusia yang akhirnya memiliki ketergantungan erat alias
tertawan obyek, yang notabene dibuat oleh manusia itu sendiri.
Pada titik ini, hubungan manusia dengan alam mulai berubah.
Alam, lambat laun digantikan dengan obyek buatan manusia.
Manusia secara perlahan-lahan mulai mengalami kerancuan pikir.
Dalam pikirannya seakan-akan lingkungan buatan sudah menjadi
satu dengan lingkungan alam. Coba saja lihat bangunan bertingkat
banyak, yang ada di daerah gurun pasir yang panas banget. Konon,
9
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kemajuan teknologinya bisa membuat suhu dalam bangunan
terasa dingin seperti di puncak pegunungan Swiss. Silaunya sinar
matahari dapat dipantulkan ketempat lain oleh selubung kaca
yang berfungsi seperti cermin pantul. Takjub? Tapi pikir dulu
sebentar—elokkah kondisi kemajuan seperti ini? (
Gambar 1.4)
Kata para pakar arsitektur, nilai guna bangunan mulai terdegradasi.
Terpental sampai pada tempat yang paling rendah. Alias nihil.
Katanya bangunan tidak lagi dibuat untuk dipakai. Bisa saja dibuat
hanya demi pernyataan sesuatu ideologi budaya, komersial, atau
politik. Seperti inikah tanda kemajuan jaman? Nggak salah, nih?
Ketika hasrat menguasai mulai mendominasi kehidupan, orang lain

berkulit sawo matang kehitaman rambut hitam, jenis wanita yang
ini dianggap kelas proletar—kurang gaul, disebut orang. Benarkah
ini? Atau inikah ilusi yang diproyeksikan orang lain pada kita?
Hal yang sama terjadi pada arsitektur. Bangunan lambat-laun
menjadi suatu komoditas seperti fashion. Realitas inilah yang selalu
kita temui sehari-hari. Walau tak nyaman dihuni di daerah tropis,
rumah beratap datar dengan jendela lebar menghadap arah Bara,
tumbuh seperti jamur di musim hujan. Konon pada titik ini,
diperlukan suatu pemahaman ulang mendalam, akan nilai relasi
antara manusia dengan arsitektur! Wah, sempat nggak buat mikir
ulang, ya? Atau pertanyaannya kita rubah—mau nggak kita mikir
ulang, ya?

jadinya diarahkan untuk tidak melihat benda pada nilai gunanya.
Tetapi berubah pada nilai lain. Yaitu nilai artifisial 5 yang bersifat non
fisik yang diproyeksikan pada benda itu. Susah, ya? Ginilah: pakaian
yang kita pakai sekarang ini, sudah bukan lagi hanya dilihat sebagai
alat penutup tubuh. Lebih dari itu, pakaian sudah berubah menjadi
nilai gengsi atau nilai tingkat sosial yang ditempelkan pada pakaian
itu. Semakin mahal harga pakaiannya, semakin banyak orang yang
ingin pakai. Mungkin supaya dibilang orang yang memakai pakaian
itu tergolong orang kaya.
Demikian juga jika seorang wanita berkulit putih, berambut pirang,
jadilah dia seorang wanita cantik—kelas menak, sophisticated. Jika
10

bangunan dan konteksnya
Berikut ini saya kemukakan bangunan dengan seluruh konteksnya
secara diagramatik.(
Gambar 1.5)
Pada dasarnya, bangunan dibuat untuk digunakan sebagai wadah
kegiatan. Kegiatan diupayakan dapat berlangsung dengan
nyaman. Terlindung dari gangguan hujan, panas matahari, serta
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1.4

HOTEL DI ARAB DAN RUMAH MINIMALIS
Jaman sekarang, di daerah gurun pasir, ruang dalam bangunan bisa saja
sedingin hawa pegunungan Swiss, karena menggunakan airconditioning. Cangkang bangunannya pun diselubungi cermin pantul
radiasi sinar matahari. Ini adalah salah satu upaya manusia untuk
menjadi lebih hebat dari alam.

11
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1.5

BANGUNAN DAN
KONTEKSNYA SEBAGAI
KESATUAN
Dalam kondisi nyata, bangunan
dan seluruh konteksnya selalu
menjadi satu kesatuan, mustahil
untuk dipisahkan.

12
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mempunyai privacy terhadap manusia lainnya. Pada diagram
dapat dilihat bahwa lingkup manusia pengguna berada di dalam
lingkup bangunan.

mempengaruhi terwujudnya bangunan bertingkat. Pada diagram,
digambarkan bahwa lingkup pengguna, lingkup bangunan dan
lingkup tempat berada di dalam lingkup buatan manusia.

Setiap bangunan selalu didirikan pada sebuah tempat. Selain
dibutuhkan sebagai alas untuk mendirikan bangunan, karakter
tempat juga memberi pengaruh pada jenis bangunannya.
Bangunan pada daerah yang beriklim tropis, mestinya mempunyai
tipe berbeda dengan bangunan pada daerah yang beriklim
subtropis atau panas kering.

Pada awal penciptaan, bangunan erat hubungannya dengan
kualitas, dan kinerja lingkungan sosial tempatnya berada.
Sekarang, seluruh kualitas hubungan di atas memudar. Suatu
lingkungan sosial yang memiliki teknologi tinggi, cenderung akan
dominan memberikan pengaruh pada lingkungan lain. Apalagi jika
lingkungan lain itu memiliki teknologi yang jauh lebih rendah.
Alasannya adalah, kehidupan tidak akan dapat menghindar dari
teknologi.

Pakar arsitek bilang, ada suatu tipe bangunan yang dapat
bertahan dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya bentuk
bangunan tidak perlu diubah-ubah dalam waktu cukup lama. Ini
disebabkan karena bangunan cukup fit dengan karakter
tempatnya. Tentu juga sama penggunanya. Pada diagram dapat
dilihat bahwa lingkup manusia-pengguna dan bangunan berada di
dalam lingkup tempat.

Demikian juga dalam bidang arsitektur. Sebuah tipe bangunan
yang berasal dari negeri dengan teknologi canggih, akan dianggap
mempunyai nilai lebih. Lihat saja fenomena real-estate di
Indonesia. Mereka sangat suka menjual rumah dengan tema tema
asing. Rumah Beverly Hills, rumah Washington, itu contohnya.
Kenapa, ya? Mungkin, jika menghuni tipe tersebut, pengguna

Dulu, ketika manusia mendirikan bangunan, kondisi yang dianggap
existing adalah alam. Sekarang, obyek-obyek buatan manusia juga
dianggap sebagai kondisi existing. Konon tersedianya material
bangunan dan kemajuan teknologi-lah, yang memungkinkan
terciptanya bangunan bertingkat banyak. Demikian juga obyek
hasil karya manusia seperti nilai-nilai kehidupan kota, ikut

dapat dianggap mewakili suatu nilai tertentu. Atau kerennya—jika
punya rumah Beverly Hills—siapa tahu orang melihat
penghuninya jadi seperti bintang film. Pada diagram digambarkan
bahwa lingkup pengguna, lingkup bangunan, lingkup tempat, dan
lingkup obyek buatan manusia berada di dalam lingkungan sosial
budaya.
13
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Seluruh kegiatan di atas, terutama arsitektur, masih berlangsung di
dalam lingkungan alam di dunia ini. Sehingga hukum-hukum alam
seperti gravitasi, misalnya tetap memberikan pengaruh pada
keseluruhan lingkup di atas. Lain, lho, dengan rumah yang dibikin di
bulan. Katanya gravitasi bumi tak terasa, kita bisa melayanglayang. Pada diagram digambarkan seluruh lingkup di atas berada
di dalam lingkup alam.
Dalam kondisi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, seluruh
kegiatan di atas selalu saling tumpuk dan saling mempengaruhi
satu sama lain. Maksudnya selalu jadi satu, bukannya berdiri
sendiri-sendiri. Tapi, agar pemahaman seluruh konteks arsitektur
dapat lebih mendalam, diagram yang bertumpuk di atas kita pisahpisah. Tentu dipisahkan secara teoritik sesuai dengan kelompoknya.
Maksudnya supaya lebih gampang dipelajari, gitu! (
Gambar 1.6)
Setelah dipisahkan, pada diagram dapat dilihat ada tiga kelompok
besar, yaitu:
> Kelompok pertama adalah lingkungan manusia. Di dalam
kelompok ini terdapat: manusia pengguna bangunan; obyekobyek buatan manusia (baik yang nyata seperti bangunan
maupun yang tak nyata seperti aturan-aturan); kelompok
sosial yang mempengaruhi cara berpikir pengguna (seperti
kumpulan manusia dan budayanya).
14

> Kelompok kedua adalah lingkungan alam. Di dalam kelompok
ini terdapat: tempat yang mempunyai karakter fisik serta spirit
tertentu; serta lingkungan alam dimana tempat itu berada.
Lingkungan ini selalu memberi pengaruh terhadap tempat.
> Kelompok ketiga adalah bangunan. Di dalam kelompok ini
terdapat: bentukan bangunan.
Jika pada suatu karya arsitektur yang utuh, lalu lingkungan
manusia dan lingkungan alam dilepaskan darinya. Apa yang
terjadi? Yang tersisa adalah suatu bentukan bangunan, tanpa
aspek pengguna dan aspek tempatnya. Karena tempat dan
penggunanya sudah kita pisahkan, maka bentuk ini dapat
digunakan untuk apa saja. Serta dapat diletakkan dimana saja.
Sekali lagi, ini secara teoritik, lho! Jadi kita dapat melihat sebuah
bangunan berdasar propertinya melulu. Properti itu dapat dilihat
secara fisik, yaitu sebagai suatu susunan elemen lantai dinding dan
atap tertentu. Dimana di dalam dan di luar susunan fisik tadi
terdapat ruang. Lalu supaya lengkap, kita tambahkan dua aktor
pentingnya: pertama, perancang yang menciptakan bangunan;
kedua, pengamat yang melihat, mengalami dan memberikan
penilaian pada bangunan.
Kabarnya, hasil karya arsitektur yang baik, selalu merupakan
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1.6

BANGUNAN DAN KONTEKSNYA
SECARA TERPISAH
Secara teoritik, bangunan beserta
konteksnya dapat dipilah-pilah menjadi
tiga kelompok besar yaitu: Kelompok
lingkungan alam (place, natural
environment); Kelompok lingkungan
manusia (user, manmade, social
environment); serta kelompok bangunan
itu sendiri. Kemudian agar lengkap,
disana selalu ada designer dan observer.
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sintesis optimal dari ketiga kelompok di atas. Seorang arsitek,
mestinya membuat bangunan yang bersintesa dengan lingkungan
alam dan lingkungan manusianya. Lalu, bangunan itu diapresiasi
oleh masyarakat sebagai sebuah hasil karya arsitektur. Nah, jika
masyarakatnya mempunyai pemahaman yang sama dengan
pemahaman sang arsitek, karya sang arsitek akan dapat diterima.
Sebaliknya, jika pemahamannya tidak sama, karya arsitektur tadi
akan divonis buruk dan tidak berhasil. Jadi hubungan ketiga
kelompok tersebut sangat erat. Saling mempengaruhi. Dalam
kewarasan tertentu, mustahil, deh, untuk memisahkan
pengaruhnya. Seperti mustahilnya memisahkan ikan dengan air.

pengetahuan dasar
dan pengetahuan lanjut
Berikut ini saya hendak menguraikan rincian masing masing
kelompok yang telah disebutkan:
Pengetahuan pada kelompok bangunan, merupakan pengetahuan
dasar tentang bentuk bangunan. Didalamnya, terdapat
pengetahuan tentang: pola bentuk dasar; properti bentuk, seperti
misalnya elemen rangka-bidang. Pengetahuan kelompok ini
16

berlandas penuh pada hubungan antara bentuk dengan strukturkonstruksi. Bayangkan, deh, betapa janggalnya kalau kita
membahas bentuk bangunan tapi lepas dari strukturkonstruksinya. Bisa, gitu? Jika bisa, itu pastilah masuk dalam
kategori hal yang aneh bin ajaib.
Bentuk patung orang sedang berlari misalnya, pasti ada strukturkonstruksinya, kan? Tanpa struktur-konstruksi, mustahil patung
bisa berdiri. Dalam pemahaman tertentu, dapat saja kita membuat
bangunan tanpa fungsi dan tanpa pengaruh tempat. Misalnya
untuk mempelajari efek sebuah komposisi. Kita bersandar melulu
pada komposisi properti bentuk dan struktur-konstruksi.
Walaupun demikian, disadari atau tidak jika penekanan hanya pada
pengetahuan ini saja, bangunan akan cenderung steril. Tanpa
makna, alias garing. Dalam pelajaran merancang, pengetahuan
pada kelompok ini masuk dalam kategori pengetahuan dasar
tentang bagaimana merancang bangunan. Hukumnya wajib.
Bukan sekedar ecek-ecek. Harus dikuasai terlebih dahulu.
Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa, pengajaran
arsitektur haruslah menyeluruh, mengenalkan hubungan fungsibentuk-makna. Saya tak menampik pendapat itu. Hanya saja
ibarat bermain gitar, kepiawaian penguasaan akan kunci-kunci
dasar mutlak kiranya. Baru sesudah itu layaklah membawakan
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sebuah lagu. Didengar pun dijamin tak menyakiti telinga.
Nggak irritating, gitu. Pengajaran di perguruan Bauhaus
dahulu, rasanya menerapkan hal ini. Mereka memaksa
mahasiswanya, menguasai cermat komposisi bentuk
geometri dasar. (
Gambar 1.7 )
Berbeda dengan kelompok di atas, pengetahuan pada
kedua kelompok lainnya, merupakan pengetahuan yang
memberikan faktor pengaruh, terhadap proses penciptaan
bentuk arsitektur—istilah kerennya: faktor modifikasi
bentuk.
Kelompok lingkungan manusia dan lingkungan alam,
6
bersama-sama memberikan "warna". Sekaligus membuat
bangunan menjadi sebuah karya arsitektur yang hidup.
Menyatu dengan kehidupan. Pengetahuan pada kedua
kelompok ini, masuk dalam kategori pengetahuan lanjut
yang perlu diketahui, setelah menguasai pengetahuan
dasar tentang kelompok bangunan.
Kelompok lingkungan alam, berisi tempat dimana
bangunan itu berada. Kontur tempat serta batasbatasnya yang spesifik, pastinya akan memberikan
pengaruh pada rancangan. Ini bedanya arsitektur dengan
rancangan barang portabel, seperti laptop, misalnya.

1.7

BAUHAUS
Pada perguruan Bauhaus, studio perancangan merupakan tulang punggung
pendidikan. Pada gambar dapat dilihat bahwa di studio perancangan, ketrampilan
akan pengenalan dan pemahaman sifat material menjadi menu utama
(Gambar dielaborasi dari buku Bauhaus, Institut fur Auslandbeziehunge, Stutgart
(1985)
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Komputer jinjing, justru harus dapat dipakai dimana saja, bahkan di
atas pangkuan sekalipun.

kotak minimalis. Iklim? Siapa yang perduli, sih? Pertanyaannya,
berapa lama bangunan ini dapat bertahan melawan iklimnya?
(
Gambar 1.8)

Cobalah membandingkan bentuk dua merek komputer portabel.
Gampang sekali! Taruh saja kedua komputer itu, berdampingan lalu
bandingkan. Mudah, bukan? Anda dapat intinya? Untuk komputer
jinjing, aspek tempat tidak punya pengaruh besar. Tentang
Arsitektur? Itu cerita lain—sangat lain! Coba anda bandingkan
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, dengan Gedung Sate
di Bandung. Bagaimana menyandingkan keduanya dalam sebuah
tempat? Mustahil, kan? Jadi isunya adalah tentang keterikatan
akan tempat.
Demikian juga dengan kondisi iklim. Pengaruh iklim terhadap
bentuk arsitektur signifikan sekali. Kenapa? Bentuk bangunan
yang tercipta akibat Iklim panas terik di Afrika, pasti beda dengan
bentuk bangunan di daerah kutub tempat burung pinguin
menetap. Hal-hal logis inilah, yang membuat bentuk bangunan
bisa berbeda.
Tapi, nanti dulu! Ada juga, sih, bentuk bangunan yang sama. Bentuk
bangunan kubus atau kotak empat persegi panjang yang penuh
dengan kaca transparan, ternyata ada di mana-mana. Baik di iklim
dengan dua musim atau iklim dengan empat musim. Perkara ini,
sih, soal lain lagi. Ini keperdulian yang membabi-buta pada gaya
18

Kelompok lingkungan manusia, berisi ragam manusia beserta
dengan adat istiadatnya yang spesifik. Di dalamnya, juga terdapat
seluruh benda buatan manusia. Benda-benda ini, kadang telah
menyatu dengan kehidupan. Sehingga sulit dipisahkan dengan
kegiatan manusia masa kini. Seperti kelompok lingkungan alam di
atas, kelompok lingkungan manusia, masuk kategori pengetahuan
lanjut dalam arsitektur. Walaupun demikian, dalam prakteknya,
kadang kelompok lingkungan manusia sering mengambil peran
utama. Misalnya, pada komunitas masyarakat tradisional tertentu,
aturan dan simbol hampir selalu dijadikan dasar penciptaan
bangunan. Sama juga halnya dengan simbol trademark tertentu,
acapkali mendominasi terciptanya bangunan di seantero jagad.
(
Gambar 1.9)

Dalam era teknologi sekarang, aspek pencitraan budaya pop
misalnya, kerap menjadi titik berangkat perancangan bangunan.
Bangunan kubus atau kotak empat persegi yang penuh dengan
kaca transparan, dapat dianggap mewakili bagaimana citra "ingin
tampak modern".
Seperti telah disinggung pada bagian awal, fungsi merupakan
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generator terciptanya bangunan. Jadi fungsi itu termasuk
kebutuhan—bukan keinginan. Tolong diingat baik-baik, ya!
Proporsi penekanan ketiga kelompok di atas, haruslah
seimbang. Sebuah bangunan bisa jadi punya bentuk indah,
tapi tak cocok dengan fungsi apapun didalamnya. Jadi,
bangunannya sih bagus, tapi tak bisa dipakai dan tak punya
makna. Pikir-pikir, kalau gitu apa gunanya bikin bangunan,
ya? Tak tahulah saya.

1.8

RUMAH ESKIMO DAN
GURUN PASIR
Setiap tempat mempunyai
karakteristik iklim yang
spesifik. Kondisi lingkungan
ini memberi pengaruh
besar pada bentukan
arsitekturnya. Pada kedua
jenis rumah di ata, sangat
mustahil jika tempatnya
saling dipertukarkan.

Demikian juga, jika penekanan bangunan hanya pada
aspek iklim semata. Bangunan jadi penuh dengan nilai-nilai
teknis hitungan fisika bangunan. Bisa jadi ada komentar
seperti ini—itu bangunan untuk manusia atau bangunan
untuk ngukur perubahan iklim, ya? Jika hanya
berlandaskan keinginan manusia, kadang dua kelompok
yang lainnya dipinggirkan.
Seringnya, sih, demi ideologi atau paham arsitektur
tertentu, kondisi iklim serta komposisi bangunan
disingkirkan jauh-jauh. Penggemar fanatik gaya eklektik
misalnya, sering berpikir hanya demi gaya itu sendiri.
Alhasil—sekali lagi—proporsi peran ketiga kelompok di
atas harus ditata secara seimbang. Sekaligus saling
memperkuat.
19
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1.9

TRADEMARK
Acap kali simbol
trademark tertentu
dapat menjadi generator
penciptaan bangunan
yang spesifik.

kewarasan dan arsitektur
Kehidupan sekarang yang seakan menuntut kecepatan, kebaruan,
memang tidak dapat dihindarkan. Tetapi tidak berarti harus diikuti
begitu saja. Kita kan manusia yang dikaruniai intelegensia tinggi,
bukan seperti binatang jalang. Obyek buatan manusia, baiknya
ditujukan untuk melengkapi kehidupan manusia. Jadi, kiprahnya
20

adalah meningkatkan nilai-nilai kehidupan itu sendiri.
Mestinya dapat dihindarkan kejadian seperti dalam cerita
Terminator (Terminator merupakan judul serial film box-office
menarik. Bintang filmnya gagah dan cantik. Berkisah tentang
robot-robot buatan manusia. Ternyata robot-robot ini
menimbulkan malapetaka bagi kemanusiaan itu sendiri. Ini
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disebabkan oleh sikap taken for granted melanda manusia.
Mulanya manusia bikin robot supaya bisa disuruh-suruh—eh,
malahan robot itu yang berbalik ingin menguasai manusia.
Apocalypse, deh!

banget, lho, cara untuk mengacuhkan kewarasan ketika
merancang arsitektur. Jangan pernah perduli tentang apa saja
konteks bangunan itu. Anggap saja konteks bangunan itu tidak
pernah ada. Atau pura pura lupa saja. Beres, kan? [*]

Demikian juga halnya dengan pengetahuan arsitektur. Jangan
sampai, keinginan mengalahkan kebutuhan. Keduanya diperlukan.
Ada nasihat begini: sebaik-baiknya suatu susunan adalah susunan
yang saling memperkuat.
Konon kabarnya, yang diperlukan adalah sikap yang terus menerus
mempertanyakan. Serta selalu membuat diskursus tentang
hubungan antara manusia-alam-arsitektur. Sebaiknya kita sering
melakukan perhentian, menarik diri kemudian merenung. Dengan
demikian, pasti akan terbentuk sikap yang meletakkan kewarasan
diatas kegiatan berarsitektur.
Saya hendak menutup tulisan ini dengan melihat kembali judul
tulisan—bagaimana mengacuhkan kewarasan ketika merancang
arsitektur? Mungkin hal ini tidak perlu lagi dipertanyakan. Mungkin
sudah banyak arsitek kita yang mempraktekkan hal ini. Jadi,
kayaknya, sih, pertanyaan itu tidak penting lagi untuk ditanyakan,
bukan?
Tapi jika anda tetap ingin tahu jawabnya—begini, deh—mudah
21
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catatan
1

Dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu mempunyai kebutuhan
(needs) dan juga keinginan (wants). Umumnya, kebutuhan itu merupakan
sesuatu yang mendesak dan harus dipenuhi. Sedangkan keinginan lebih
merupakan pilihan manusia, ketika kebutuhan itu telah terpenuhi. Tempat
berteduh merupakan salah satu kebutuhan manusia. Yaitu berlindung dari
ganasnya alam dan kehidupan. Sementara bentuk ruang berteduh, bisa
saja seragam atau justru berbeda sama sekali. Bentuk ruang berteduh
lebih merupakan suatu keinginan manusia ketimbang suatu kebutuhan.
Abraham Maslow, seorang pakar ilmu psikologi, membuat formula tentang
hirarki kebutuhan manusia. Ia membaginya seperti: physiological, safety,
belonging, prestige, self-actualisation. Tampaknya, perlu juga dilakukan
penelitian lanjut, jika hirarki kebutuhan Maslow ini diujikan pada manusia
Indonesia, apakah sama hasilnya? Atau akankah berbeda?
2

Istilah taken for granted berasal dari bahasa asing. Secara harafiah berarti
menerima begitu saja, tanpa ada argumen atau bukti yang jelas. Biasa
juga disebut sebagai an axiomatic truth. Istilah ini dapat bermakna baik dan
sekaligus tidak, tergantung dari konteksnya. Makna yang dimaksud pada
tulisan adalah, menerima secara sesuatu secara gampangan. Sikap ini,
ditenggarai akan menumbuhkan kemalasan berpikir.
3

Christian Norberg-Schulz menulis sebuah buku yang berjudul Genius
Loci. Buku ini sarat berisi kajian tentang tempat. Bagaimana suatu spirittempat terbentuk dan bagaimana memberikan nilai tambah pada tempat
tersebut. Kajian tentang tempat, dapat juga dilihat pada buku karangan Yi
Fu Tuan yang berjudul Space and Place. Ia menjelaskan panjang lebar
perbedaan antara ruang dan tempat yang berlandas pada penelusuran
pengalaman.
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4

Sangkuriang merupakan legenda yang ada di Tatar Sunda. Dikisahkan
bahwa secara tidak sengaja, Sangkuriang memadu cinta dengan seorang
putri cantik bernama Dayang Sumbi. Sangkuriang berkeras ingin
memperistri Dayang Sumbi. Dalam perjalanan cinta kasih mereka, Dayang
Sumbi menemukan fakta bahwa Sangkuriang adalah anak kandungnya
sendiri. Dayang Sumbi kemudian bersedia menikah, asalkan Sangkuriang
dapat membuat telaga besar beserta perahunya dalam waktu satu
malam. Sangkuriang menyanggupinya. Melihat pekerjaan tersebut akan
dapat diselesaikan, Dayang Sumbi lalu memohon pada Sanghyang Tunggal
agar maksud Sangkuriang tidak terwujud. Ia lalu menebarkan irisan kain
putih hasil tenunannya. Lantas, pagi segera merekah. Sangkuriang marah,
ia lalu menendang perahu yang telah dibuatnya. Konon perahu yang
ditendang tersebut lalu terbalik (nangkub). Perahu terbalik ini menjadi
Gunung Tangkuban Parahu yang sekarang berada di Lembang. Kisah ini
dapat dibaca dalam Koesoemadinata, R. P., Asal Usul dan Prasejarah Ki
Sunda.
5

Nilai artifisial adalah nilai baru yang melekat pada sebuah benda. Jadi
bukan nilai benda itu sendiri. Dalam arsitektur, fungsi dasar atau nilai dasar
rumah, adalah untuk ditinggali. Dalam perjalanannya, kadang banyak
rumah yang tidak pernah ditinggali. Rumah dibeli hanya untuk dijual
kembali ketika harga melambung naik. Nilai rumah bergeser, menjadi
sekedar komoditas barang dagangan.
6

Dalam kondisi nyata, sebuah bangunan tidak pernah dapat lepas dari
konteks culture dan nature. Dalam kajian teoritik, ketika culture dan nature
dilepaskan dari bangunan, yang tersisa adalah masa bangunan dan
ruangnya. Dapat kita sadari, bahwa culture dan nature-lah yang membuat
bangunan menjadi spesifik. Bangunan menjadi lebih mempunyai warna
yang beragam, yang merupakan pembeda satu dengan lainnya.

