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Arsitektur tidak berdiri sendiri. Bisa mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. 
Meremehkan arsitektur seolah2 hanya tentang fungsi bangunan & keindahan, 

tanpa mempedulikan aspek2 lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dapat membuat 
daya rusak yang besar. 



POSITIVE IMPACT 

NEGATIVE IMPACT 

Business as usual 

HARM 

Green building 

DO LESS HARM 

sustainable building 

DO NO HARM 

Nett positive developments 

DO GOOD 

Sumber: greening asia, Nirmal Kishnani. 

Masalahnya, 
 
Sertifikasi nilai tertinggi bangunan hijau:  

hanya menghemat 30-45% konsumsi energi. 

 

Bangunan biasa: sangat merusak /harm. 

Bangunan hijau: masih merusak walau lebih 

sedikit/less harm. 

Tidak membangun sama sekali = tidak merusak. 

Sustainable = memperbaiki yang 

telah rusak/do good  
(modifikasi o/ yu sing) 



1. Daya rusak arsitektur 
 

Arsitektur yang tidak berpikir holistik, punya daya rusak yang besar. 
 

Paling tidak ada 4 hal yang diremehkan dalam perencanaan arsitektur: 
AIR 

RUANG (ALAM) YANG TIDAK TERBANGUN 
SUMBER DAYA ALAM LOKAL 

KETIMPANGAN EKONOMI (akibat arsitektur sebagai bagian dari alat 
kapitalisme) 

 



1a. meremehkan air 

jakarta 

surabaya 

bandung 

medan 

semarang 

makassar 



Clean water problem in Indonesia. 
Pipe Water (PDAM) Services : 

 
JAKARTA: 60% 

BANDUNG: 67%  
SEMARANG: 62% 

EAST JAVA PROVINCE: 62.74% (2013) 
SURABAYA: 92.6% (the best in Indonesia) 



With so many blue areas,  
why flood is still happening at 18th 
century in BATAVIA? 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/a1/c4/53/a1c453dd84b504d09bb8259b58
8aa9da.jpg 

toponimi di dki jakarta: 
rawa kerno, rawa pening, rawa sari, rawa 
bacang, rawa badak, rawa bahagia, rawa bali, 
rawa banbon, rawa bambu, rawa baru, rawa 
bebek, rawa belong, rawa belut, rawa 
bengkel, rawa binangun, rawa binong, rawa 
bogo, rawa bokor, rawa boni, rawa buaya, 
rawa bugel, rawa bulak, rawa bunga, rawa 
burung, rawa domba, rawa elok, rawa gatel, 
rawa gelam, rawa geni, rawa girang, rawa 
indah,  rawa jati, rawa jawa, rawa jaya, rawa 
kalong, rawa kambing, rawa kepa, rawa 
keriting, rawa kerbau, rawa kompeni, rawa 
kopi, rawa kucing, rawa kuning, rawa lele, 
rawa lindung, rawa lumbu, rawa malang, 
rawa mangun, rawa maya, rawa mekar, rawa 
amerta, rawa pandan, rawa pening, rawa 
pule, raawa rengas, rawa rokok, rawa sapi, 
rawa sari, rawa sawah, rawa semut, rawa 
sentul, rawa silam, rawa simpruk, rawa 
sumur, rawa tembaga, rawa terate, rawa 
udang, rawa wadas,... 
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mengusulkan seluruh area 
kampung pulo sebagai kawasan 

retensi: banjir surut. 
Memperluas area biru, 

meningkatkan air tanah. 

Bangunan di atas air di 
Delf, Belanda.  

Foto: bosman, 2016 



Mari mulai perbaiki dari 
kampung2 kota tepian 

sungai.  
1. Restorasi sungai2 

(berturab atau berdinding 
beton) kembali jadi alami.  

 
2. Tanami sebanyak mungkin 

pohon dan buat sebanyak 
mungkin taman2 hujan yang 
meresapkan air permukaan. 

Perbanyak hutan2 kota 
(mini) dimulai dari tepian 

sungai. 
 

3. Berlakukan regulasi 
Koefisien Dasar 

Resapan/Retensi paling tidak 
70% melalui penataan 

kampung kota menjadi 
kampung susun 

berketinggian sedang tanpa 
bergantung lift agar biaya 

tidak tinggi.  
 

4. Bila dimungkinkan 
membuat ruang2 biru yang 

baru berupa situ/danau atau 
wetland atau rawa2. 



Jakarta: 9.8% surabaya: >21% bandung: 12% 

medan: 10% semarang: 9% makassar: 10% 

perkembangan kota2 semakin mengancam alam (ruang hijau & biru). 
Pelayanan air bersih jakarta: 60%, semarang: 62%, bandung: 67%, medan <67%. 

1b. meremehkan ruang (alam) yang tidak terbangun 



Jakarta, Indonesia 
Depletion of urban green cover. Drawing by class of MSc ISD progamme, National 
University of Singapore, based on Nasa Earth Observatory. 
http://www.construction21.org/articles/h/part-2-are-green-buildings-biophilic-why-the-answer-matters-particularly-in-asia.html 



Pelanggaran 
peruntukan lahan 
di jakarta 
(1985-2006) 1.287,71 ha 

830,81 ha 

1.458,89 ha 

278,82 ha 

69,61 ha 

3.925,84 ha = 
39.258.400 m2 
Area tangkapan air, hutan 
lindung (mangrove), ruang 
terbuka hijau, & hutan 
kota berubah fungsi 
menjadi perumahan, 
apartemen, supermarket, 
perkantoran, hotel, dll. 

Banyak uang & 
investor tidak 

otomatis membuat 
kota menjadi 

tangguh dan inklusif. 



1c. Meremehkan sumber daya alam lokal. 



Sesungguhnya arsitektur vernakular dan atau tradisional di 
seluruh dunia adalah preseden arsitektur lestari/sustainable 

architecture. 
 

1. material lokal berenergi sangat rendah. 
2. ketukangan lokal. 

3. ekonomi lokal. 
4. budaya lokal. 

5. menjaga kelestarian alam. 
6. semua material dapat terurai kembali tanpa jadi sampah yang 

tidak dapat didaur ulang. 
 

PR arsitek masa kini adalah mencontoh dan modifikasi sedekat 
mungkin dengan keunggulan2 arsitektur vernakular dan 

tradisional tsb.  
Bisakah?  
Maukah? 



10% 

40% 

50% 

77% kekayaan 

jumlah penduduk 

1d. meremehkan ketimpangan ekonomi (arsitek melayani siapa?) 
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Bank Dunia mencatat, sebanyak 10 persen orang terkaya Indonesia 

menguasai 77 persen kekayaan nasional pada tahun 2015.  

Eksploitasi kampung kota cibogo,  

Tangerang. 



Kompas, Rabu, 22 Maret 2017. 

Yang Miskin Membayar Lebih. 
 
Henny Warsilah, profesor Riset bidang Sosiologi Perkotaan dari LIPI: 
 
Pendekatan pembangunan yang PRO PERTUMBUHAN EKONOMI menyebabkan 60% 
masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir sangat rentan terdampak bencana 
ganda: perubahan iklim dan bencana lingkungan (akibat pembangunan berbagai 
fungsi perkotaan skala besar yang mengabaikan daya dukung lingkungan). 
Akibatnya: kemerosotan kualitas hidup akibat adaptasi dengan kondisi lingkungan 
yang sangat buruk, biaya air bersih yang lebih mahal. 
Padahal, dari segi penyebab bencana lingkungan, masyarakat miskin ini memiliki 
kontribusi paling kecil. 
Pembangunan nasional yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan 
kesenjangan makin melebar. 
 
Dalam kondisi ekologis yang semakin kritis, sudah saatnya Indonesia 
mentransformasikan paradigma pembangunan pro pertumbuhan ekonomi kepada 
PEMBANGUNAN INKLUSIF yang bertujuan mensejahterakan rakyat: 
melibatkan partisipasi publik dlm pembangunan, menjaga keseimbangan antara 
aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Agar dampak pembangunan tidak 
semakin mengarah pada pemiskinan masyarakat. 
 



2. upaya mengurangi daya rusak arsitektur 
 
 
 
 



2a. Water sensitive house  
stilt house at kelapa gading, jakarta utara 



kelapa gading 1986-1990           kelapa gading 2006 

kelapa gading 2017:  

built on STILT STRUCTURE to restore the plot function as water catchment area 

Tempo magazine  

green property  

award 2015. 



Stilt house at lenteng agung,  
Jakarta 

Bangunan di atas air di Delf, 
Belanda. Foto: bosman, 2016. 



2b. hutan mini di setiap lahan. 

rumah hutan mini 

pontianak. 

-hutan mini. 
-rekontekstualisasi rumah panjang 

 

Ornamen Dayak Perintai 5: 

Peringatan kepada manusia untuk 

memelihara hutan agar tidak rusak. 





Manfaat teh daun gaharu 

(aquilaria sp.) : 
anti depresi, anti 

penuaan,  

detoksifikasi,  

mengatasi mabuk  

alkohol, 

menurunkan berat  

badan, dll. 

 

 

Hutan mini tahun ke-4 Hutan mini tahun ke-1 



Dapur Komunitas Mendira adalah 
proyek sosial yang diinisiasi oleh 
Holopis dan bekerja sama dengan 
Mantasa, KPSKA (Kelompok 
Perempuan Sumber Karunia 
Alam) dan Studio Akanoma. 
Dapur ini akan menjadi pusat 
pembelajaran tentang tanaman 
pangan liar, cara pengolahannya 
dan isu-isu lain terkait pangan 
dan pertanian. Dapur komunitas 
ini utamanya akan dimanfaatkan 
oleh ibu-ibu di dusun Mendira 
dan sekitarnya, dan juga oleh 
masyarakat umum. 
 
Dapur ini bersebelahan letaknya 
dengan Kebun Pangan Liar 
sehingga kami ingin menunjukkan 
bagaimana sebuah sistem pangan 
yang berdasarkan pada 
keragaman hayati adalah sistem 
pangan yang menjamin 
kedaulatan pangan. 
 
 

dapur komunitas mendira, jombang 

2c. Membangun kembali interdependensi alam, 
budaya, dengan arsitektur. 





Dinding tanah+sekam+jemari+kotoran sapi 
(tanpa semen). 





lembur sunda kiwari 

kampung vertikal, 

Taman Sari RW 11, Bandung. 

k a m p u n g   t e r a s e r i n g   s u n d a   d i   t e n g a h   k o t a  



Lokasi Perencanaan 

RW 11 Kelurahan Taman Sari 

Jumlah KK Eksisiting 158 KK 

Luas Lahan 7945 m2 



Pepatah sunda kolot baheula 
 
Gunung teu meunang di lebur, sagara 
teu meunang di ruksak, buyut teu 
meunang di rempak (Jangan merusak 
alam seperti gunung, kita harus bisa 
selaras dengan alam). 
 
Tatangkalan di leuweung teh kudu di 
pupusti (Semua pohon yang ada di 
hutan itu harus kita rawat dan jaga). 
 
Leuweung ruksak, cai beak, manusa 
balangsak (Jika hutan dirusak, air tidak 
ada, kita sendiri nantinya yang akan 
sengsara). 
 
“Leuweung kudu terus dipiara, ngarah 
hirup urang teu leuleuweungan...“ 
(Hutan harus terus dipelihara agar 
hidup kita tidak  terlunta-lunta). 

Foto udara Bandung tempo dulu 
memberikan gambaran area taman sari 

(bawah kiri) merupakan perkebunan dan 
ruang hijau. 

latar belakang konsep 



ARTI ISTILAH SUNDA 

nama lain dari Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam 

“air”, daerah yang banyak air  

“tumpukan” bermakna subur 

 

Sunda berarti “bersatu” ( dua menjadi satu) maknanya hidup rukun 

“saunda”,  berarti lumbung, bermakna subur makmur 

Bahasa Sansakerta 

Bahasa Kawi 

Bahasa Jawa 

Bahasa Sunda 

LEMBUR SUNDA KIWARI:  

permukiman yg sensitif air, subur, harmonis dengan alam, ruang2 katalis 

untuk interaksi sosial & kerukunan warga. 

latar belakang konsep 



Kampung adat sunda sebagai preseden keseimbangan ekologis. 

konsep 

Integrasi hunian vertikal dengan 
hutan kota mini. 



Bandung dulu danau purba yang kini krisis 
air tanah:  
Penurunan muka air tanah 1-4m/tahun. 
Penurunan muka tanah kota Bandung sekitar 
4-5cm/tahun 
RTH kota Bandung saat ini hanya sekitar 12%. 

latar belakang konsep 

kondisi geografi kota bandung berupa cekungan (danau purba) 

Konsep massa panggung sebagai 

solusi konservasi air tanah. 



konsep 

permukiman: 

sebagian atap bangunan & pagar  

sebagai kebun 

Adaptasi hutan keramat: 

penanaman pohon berusia puluhan tahun 

di sekeliling lahan dan area void 



Kapasitas hunian 3x lipat eksisting. 
KOEFISIEN DASAR HIJAU 40% 
KOEFISIEN DASAR RESAPAN/RETENSI 70%. 



a d a p t a s i     r a n t a i    s o s i a l     e k o n o m i     k o t a 

jalur pkl ruang komersil teras cikapundung 

sebagai ruang publik kota 

ruang serbaguna 

konsep 

jalur pkl 

teras cikapundung 

ruang komersil 

ruang serbaguna 

masjid 

paud 

jalur pedestrian 



jalur pkl 

teras cikapundung 

ruang serbaguna 

ruang komersil 



i n f r a s t r u k t u r     e k o l o g i s 

bangunan panggung biodigester penampungan air hujan 

sumur resapan 
komposter 

IPAL 

ruang hijau 

sebagai taman hujan 

pemilahan sampah 

konsep 

jalur pkl 

ruang komersil 

ruang serbaguna 

masjid 

paud 

biodigester- komposter - IPAL 

pengolahan sampah 

penampungan air hujan 

sumur resapan 

479 unit kampung vertikal 

DESAIN sebagai proses katalisator perbaikan 

berbagai persoalan kota: 

Air (tanah&banjir), sampah, ruang PKL, RTH.  





- lebih banyak Hutan kota, air tanah, 
kapasitas hunian, 

- Peningkatan perekonomian warga. 

Multiplier effect 




