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Abstrak 
 

Dinamika Arsitektur adalah Perubahan. Perubahan demi perubahan atas ruang dan waktunya 
ditingkahi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta dunia informasi maka lahirlah 
berbagai bentuk, sosok, maupun wujud yang berlindung dibalik kepentingan fungsi, investasi, 
politik, bahkan juga lingkungan maupun industri. Arsitektur Nusantara yang merupakan identitas 
sekaligus aset nasional tidak dapat mengelak dari perjalanan dan tuntutan jaman, bahkan nyaris 
menghilang dilindas waktu. Adakah memudarnya Arsitektur Nusantara merupakan suatu berkah 
atau tantangan  di era modern ini. Jika disepakati bahwa arsitektur adalah identitas, dapatkah 
identitas Nusantara ditampilkan, dimanfaatkan, dikembangkan, dan di implementasikan pada setiap 
karya arsitektur di bumi tercinta ini yang mengagungkan kebudayaan? 
 
Kata kunci : Arsitektur Nusantara, Era Modern, Berkah dan Tantangan. 
 
Pemahaman Tentang Arsitektur Nusantara 

         Arsitektur Nusantara terdiri dari kata Arsitektur dan Nusantara, Nusantara terbentuk 

dari kata Nusa dan antara yang berarti pulau yang berada diantara pulau sebagai sebutan 

lain untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari gugus pulau satu 

dengan pulau lainnya yang terbentang dari Sabang hingga Meraoke dan dari Timor ke 

Talaud. 

         Istilah Nusantara oleh Wikipedia (diunduh 11/02/17 jam 11.53) ditulis dengan jelas 

sudah dikenal sejak era Majapahit yang dimaknai sebagai wilayah kepulauan. Kata 

Nusantara konon sudah dikenal pada awal abad ke 12 sampai ke 16. Istilah Nusantara 

dipopulerkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai nama lain dari negara Indonesia.  

         Luas negara Republik Indonesia terhitung daratan dan pulau adalah 5.193.250 km². 

Kondisi ini memposisikan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, 

Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Disamping itu Nusantra atau 

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas didunia.  

 Makalah ini disampaikan dalam Seminar Arsitektur Himpunan Mahasiswa Arsitektur 2017, Gedung Aula 

Nusantara Lantai 4 Gedung Agrokomplek-Universitas Udayana-Denpasar 
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         Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menjadikan negara Indonesia 

menjadi negara ke 15 terluas didunia dengan  pulau atau nusa  sejumlah 17.508 buah. 

Luasnya daratan dan lautan menjadikan cikal bakal kehidupan dan penghidupan yang 

berlandaskan budaya air yaitu pertanian dan kelautan. Landasan budaya tersebutlah yang 

melahirkan arsitektur nusantara. 

         Oleh Vitruvius Pollio dalam bukunya De Re Architectura disebutkan bahwa sebuah 

karya diakui sebagai karya arsitektur bila memenuhi maksud-maksud Utilitas (Fungsi), 

Firmitas ( Kekuatan), dan Venustas (Keindahan). Ke tiga persyaratan tersebut berlaku 

sama penting, perlu, dan tidak saling meniadakan. Maksudnya karya arsitektur tidak cukup 

hanya indah belaka, namun selain indah harus fungsional dan kokoh.  

         Pengertian arsitektur dipetik dari pendapatya Ruskin pada tahun 1846 pada karya nya 

yang berjudul Seven Lamps dalam buku Oxford Dictionary Architecture ( 2006, 39) 

dinyatakan sebagai seni yang mengatur dan menghiasi bangunan yang didirikan 

manusia…..yang terlihat darinya. 

         Arsitektur juga dipahami sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, 

teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan, sebagai 

bagian dari kebudayaan dan peradaban  manusia.  

         Salain (2005) menuliskan tentang Arsitektur adalah sebuah proses transformasi dari 

akumulasi pelaku kegiatan “civitas” dan kegiatan “aktivitas”–nya  kedalam suatu 

hamparan lahan setelah melalui rangkaian kajian yang panjang dan rumit melalui beberapa 

batasan yang tidak dapat dilampaui seperti peraturan, pendanaan, dan lainnya serta  kriteria 

yang berkaitan dengan kenyamanan, keindahan, keamanan / kekuatan, fungsional, dan lain 

sebagainya.  

         Dengan demikian Arsitektur Nusantara adalah cipta, karsa, dan rasa suatu kegiatan 

yang memenuhi syarat fungsional, kekuatan, dan estetika yang tumbuh sejak 

dikenalkannya istilah Nusantara (sekitar abad 12 hingga kini). Dengan kata lain Arsitektur 

Nusantara adalah juga arsitektur Tradisi, arsitektur yang lahir, tumbuh, dan berkembang di 

Indonesia dengan filosofi Harmoni “Selaras dengan Alam”. 
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Era Modern 

         Kata Modern menurut Oxford English Reference Dictionary (2003, 928) 

menuliskannya sebagai lawan dari masa lalu, mode yang berlaku saat ini, dan seseorang 

yang hidup di jaman modern. Dengan demikian Era Modern dipahami sebagai jaman, saat, 

waktu yang berlangsung saat ini. Modern bertolak belakang dengan masa lalu “tradisi” 

namun tradisi dapat saja masih berlangsung pada Era Modern.  

         Jika kata Arsitektur ditambahkan pada kata Modern maka Arsitektur Modern adalah 

arsitektur yang lahir seiring dengan Revolusi Industri di Eropa. Revolusi ini selain 

mengubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik juga berdampak pada 

khasanah arsitektur. Langgam Yunani, Romawi, Renaissance, maupun Gothik sebagai 

karya arsitektur lampau “tradisi” digilas dengan semangat Arsitektur Modern yang 

menampilkan produk industri seperti baja, kaca, dan miskin dengan ornamen. Arsitektur 

Klasik “tradisi” menjadi kenangan-romantika, namun masih ada peminatnya. 

         Dampak dari Revolusi Industri juga mendarat di persada Nusantara melalui 

perdagangan dan penjajahan. Kolonial Belanda yang membangun beragam infrastruktur 

modern yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya di Indonesia. Misalnya 

Sawahlunto tumbuh menjadi kota industri batu bara, kemudian kota lainnya di Sumatra, 

Jawa , dan Kalimantan ditumbuhi perkebunan, kopi, teh, kelapa sawit, karet, batu bara, 

minyak,  dan lainnya yang membutuhkan fasilitas berupa bangunan dengan arsitektur yang 

jauh dari citra tradisi.  

      Tertekannya atau terdegradasinya potensi tradisi sebagai aset dari Arsitektur Nusantara 

antara lain karena tekanan dari negara adidaya berupa kekuatan industri, teknologi, ilmu 

pengetahuan, politik, sampai dengan ideologi. Ideologi kapitalistik menjadikan arsitektur 

sulit untuk tidak tergoda kedalamnya. Gobalisasi menjadikan bukan saja negara tanpa batas 

namun batas-batas manusia termasuk arsitek juga kian universal yang dapat saja menjadi 

korban saling pengaruh mempengaruhi. Think Locally act Globally merupakan kalimat 

cerdas dan kreatif untuk melindungi diri-bangsa-negara dari pengaruh globalisasi.  

         Kekuatan pikir berupa ideologi lokal “tradisi” dijadikan modal utama dalam 

percaturan global. Dengan kata lain pergunakanlah cara pandang tradisi dalam menghadapi 
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permasalahan dunia dan bukan sebaliknya. Jadikan tradisi sebagai tuan atau raja di 

rumahnya yaitu persada Nusantara. 

 

Berkah Arsitektur Nusantara di Era Modern 

         Berkah bagi Arsitektur Nusantara di Era Modern dengan memperhatikan derasnya 

pembangunan sejak negara ini dinyatakan kemerdekaannya dan dipimpin oleh Presiden RI 

pertama Bung Karno sangatlah menantang. Katakanlah ketika BungKarno memanfaatkan 

para arsitek dan insinyur sipil untuk membangun dan memperindah Kota Jakarta, seperti 

bangunan DPR-MPR, Jembatan Semanggi, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Hotel Bali 

Beach (kini The Grand Bali Beach)  dan lainnya. Hampir keseluruhan bangunan ketika itu 

belum memanfaatkan identitas arsitektur Nusantara “lokal.“ Sepertinya saat itu Bung 

Karno ingin me representasikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang setara dengan 

dunia lainnya (paling tidak untuk Asia dan Afrika). 

         Ketika Kabinet Pembangunan di era Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden 

Soeharto selaku Presiden RI ke 2 yang prioritasnya menjadikan Indonesia Swa Sembada 

Pangan pembangunan dan perkembangan arsitektur melaju diberbagai fungsi. Sadar akan 

demikian cepatnya perubahan berlangsung pemerintah berikhtiar agar masing-masing 

karya arsitektur menampilkan identitas lokalnya. Kota Padang, Semarang, Yogyakarta, dan 

Bali boleh berbangga dengan identitas arsitekturnya yang masih diwarisi. Bahkan 

Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1974 

tentang Bangun Bangunan dan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Arsitektur Bangunan 

Gedung yang melindungi “konservasi” arsitektur tradisinya. 

         Peristiwa penting yang dilaksanakan ketika era Orde Baru adalah bahwa pemerintah 

membangun Taman Mini Indonesia bukan hanya sebagai tempat rekreasi, edukasi, dan 

lainnya namun dibalik itu ada kepentingan untuk melestarikan aset arsitektur Nusantara. 

Perbuatan lainnya yang dipandang sangat luar biasa adalah ketika dibangunnya Bandara 

Soetta (Soekarno-Hatta) dengan thema Neo Verancular oleh arsitek Paul Andrew. Pendopo 

sebagai warisan Arsitektur Nusantara “Jawa” tampil sebagai identitas  utamanya. 

         Namun dilain sisi era Orde Lama tidak selamanya memberi berkah, besarnya 

keinginan untuk menjadi negara yang mandiri dalam ketersediaan beras, maka diseluruh 
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Indonesia tanpa terkecuali disebarkan bibit padi unggul yang kuantitas maupun waktu 

panennya lebih singkat. Dampaknya di Bali kehilangan upacara, peralatan, sampai dengan 

bangunan Jineng atau Gelebeg sebagai tempat penyimpanan padi ikut lenyap. 

         Era pemerintahan berikutnya pembangunan semakin kencang dengan berbagai 

fasilitas-fasilitas baru yang memanjakan penduduk kota, maupun wisatawan. Pusat-pusat 

perbelanjaan, pertokoan, mall, hotel, apartment, villa, bangunan industri dibangun ke 

seluruh pelosok tanah air. Tampilannya nyaris tanpa identitas lokal, beberapa diantaranya 

menampilkan ciri atau brand perusahaannya.  

         Selain itu dengan semangat membangun dan mengembangkan pariwisata di 

Indonesia, dibangunlah sepuluh Bali di luar Bali.  Pembangunannya diharapkan 

menggunakan potensi Arsitektur Nusantara yang sangat kaya dan unik. Berkah ini 

seharusnya dipetik dengan penuh semangat dan bijaksana untuk memprosesnya, mengingat 

negara yang juga menjual pariwisata sebagai unggulan seperti Singapura, Malaysia, 

Maldive, Phuket, dan lainnya memanfaatkan Arsitektur Nusantara dari etnik Bali untuk 

fasilitas pariwisatanya. 

         Berkah dapat saja hadir atau datang oleh karena perekonomian yang membaik, ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin maju yang berpeluang semakin banyaknya 

produk industri bahan bangunan untuk arsitektur gedung. Namun tidak semuanya dapat 

dimanfaatkan dalam karya arsitektur. Misalnya seng asbes pada era kepemimpinan 

Gubernur Ida Bagus Mantra di Provinsi Bali, melarang menggunakannya karena berakibat 

pada kesehatan “kanker”.  

         Larangan ini berbalik menjadi berkah bagi pengusaha genteng lokal dengan segenap 

pernak-perniknya. Dikenalah genteng Plentong yang diproduksi di desa Pejaten (Tabanan) 

dan Dharma Sabha (Badung). Berkah bagi industri lokal ini sangat berarti bagi 

pembangunan perekonomian Bali, khususnya sumbangan dari ranah arsitektur.  

         Sebaliknya kemajuan teknologi yang menghasilkan industri baja ringan untuk 

kepentingan atap bangunan dengan menggunakan jargon lingkungan memeproleh 

sambutan yang sangat besar di dunia arsitektur dan konstruksi. Padahal kehadiran bahan 

tersebut bagi Bali sangat menutup peluang tukang kap kayu untuk bekerja dan 

menyambung hidupnya. 
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         Berkah lainnya yang dapat ditimbulkan oleh pemanfaatan Arsitektur Nusantara di 

Era Modern ini dalah bahwa selain terlindunginya aset fisik arsitekturnya juga akan ikut 

melestarikan aset non fisiknya sampai dengan upakara, bahan, alat-alat pertukangan dan 

tukangnya. Bahkan sebutan untuk arsitek tradisi seperti Utuh di Aceh, Pandita Bala di 

Sulawesi, kian pudar.  

         Berkah tidak wajib hanya dinilai dari efisiensi (uang) maupun efektif (waktu), namun 

yang lebih ditekankan adalah melindungi modal infrastruktur sosial dan budaya agar tidak 

tercerabut dari akar budayanya, sehingga potensi pendukung–penyungsung-pengamong 

Arsitektur Nusantara dapat berkelanjutan.  

 

Tantangan  Arsitektur Nusantara di Era Modern 

       Jika disepakati bahwa Arsitektur apa saja titik berangkatnya adalah dari persoalan 

Ruang dan Waktu, maka untuk mewujudkan Arsitektur Tradisi membutuhkan waktu yang 

lebih lama dan ruang yang kurang privacy seperti yang terlihat pada Rumah Betang 

“Lamin”  atau  Long House di Kalimantan Timur, ataupun Rumah Panjang di Mentawai-

Sumatra. Bahkan dengan bertambah banyaknya penduduk, mahalnya harga lahan, 

membuat sulit bagi mereka yang akan membangun dengan corak Arsitektur Nusantara. 

Arsitektur Nusantara diposisikan sebagai barang antik, mahal, tidak hyegienis, dan lain 

sebagainya. 

         Dari berbagai tantangan yang hadir dan dihadapi oleh arsitektur atas dasar posisi 

geografisnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu persoalan dalam negeri dengan luar 

negeri. Persoalan dalam negeri misalnya dipicu oleh masalah kependudukan, ketersediaan 

lahan yang memadai, harga bahan bangunan, ongkos kerja, regulasi, dan lainnya. 

Sedangkan dari luar Indonesia, tantangan dapat berupa 5 T yaitu Trade, Tourism, 

Transportation, Technology, dan Telecomunication. 5 T ini merupakan cikal bakal 

perubahan pada khasanah arsitektur tanpa kecuali yang dapat saja mengurangi 

produktivitas industri arsitektur di tanah air. 5 T ini bermuara atau mengedepankan 3 M 

yaitu : Murah, Menarik, dan Mudah dan disertai dengan banyaknya pilihan. Artinya ruang 

dan waktu sudah tanpa batas, berhimpit dalam satu kepentingan pada jargon efektif dan 

efisien. 
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         Dunia tanpa batas pada era global ini melahirkan tantangan baru dalam perihal 

arsitektur, sementara itu Arsitektur Nusantara kian ditinggal oleh ummatnya karena 

dipandang sudah tidak efisien dan efektif lagi. Dahulu Arsitektur Nusantara bukan sekedar 

sebagai tempat tinggal namun juga berfungsi sebagai wadah ritual dan adat. Ketika adat 

dan ritualnya berubah maka wadah arsitektur yang mereka miliki sudah tidak diperlukan 

lagi.   

         Tantangan yang berlangsung dari persoalan dalam negeri dan luar negeri akhirnya 

bermuara pada tantangan : 

1. Lingkungan, isu climate change melahirkan thema green architecture.  

2. Industri, melahirkan banyak produksi bahan bangunan, konstruksi, sampai dengan 

peralatan. 

3. Ilmu Pengetahuan, adanya berbagai informasi tentang teori-teori arsitektur. 

4. Teknologi, kemajuannya banyak memberikan kemudahan dan kecepatan dalam 

proses pembangunan. 

5. Komoditi, produk arsitektur juga menjadi nilai ekonomi. 

6. Politik dan kekuasaan dapat memposisikan Arsitektur Nusantara menguat, 

memudar, bahkan mungkin juga sirna. 

         Demikian luasnya tantangan Arsitektur Nusantara di Era Modern ini, sepertinya tidak 

ada tempat sembunyi untuk mengelak dari serangan ataupun informasi pembaharuan yang 

berhubungan dengan Arsitektur. Provinsi Bali dengan landasan perkuatan Arsitektur 

Tradisinya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Arsitektur Bangunan 

Gedung banyak disiasati jika tidak suka disebut dikibulin seperti yang tampak pada 

kebanyakan fasilitas pariwisata. 

 

Harapan 

         Derasnya pengaruh, tawaran, tekanan dari kondisi globalisasi, kemudian dilanjutkan 

dengan MEA, berdampak pada semakin leluasanya para profesional arsitek untuk ikut 

berbuat di Nusantara, khususnya Bali. Investasi besar seperti Hotel misalnya akan 

membawa serta tim arsitek dari luar yang memiliki kompetensi dibidangnya. Kondisi ini 

berdampak pada ideologi penjajahan oleh arsitek “asing” dengan segala pengetahuan, 
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teknologi, bahan, sampai dengan peralatannya, bahkan sangat mungkin beserta 

ideologinya. Komponen serta keikut sertaan arsitek lokal sangat kecil dan sering 

kesertaannya bagaikan penggembira ataupun memenuhi persayaratan yang disusun untuk 

itu. 

         Harapan terhadap Arsitektur Nusantara di Era Modern ini adalah dengan 

memanfaatkan : Nilai, Bentuk, Bahan, Warna, Struktur, dan Ornamennya yang sekaligus 

menjadikannya identitas. Sebutlah Bandara Soetta dengan identitas Pendopo dalam spirit 

Neo Vernacular, kemudian Masjid Raya di Kota Padang-Sumatra Barat yang mengambil 

bentuk rumah Minang dengan Gonjong-nya (pendekatan analogi). Ataupun bentuk-bentuk 

dari Arsitektur Tradisi Bali dengan spirit Neo Vernaculer atau Regionalisme yang 

dimanfaatkan pada perkantoran, hotel, dan lainnya, seperti gambar dibawah 

          

 

          

 

 

 

 

         Harapan besar ini disampaikan agar para arsitek dapat meningkatkan kreativitasnya 

dalam berkarya dengan landasan Arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara dipandang 

sebagai identitas. Identitas terjaga inilah yang mampu menunjukkan bahwa Indonesia ada. 

Perubahan tidak dihadapi dengan perlawanan, melainkan melalui dialog dan negosiasi 

yang panjang dan mendalam setidaknya tentang tanda dan simbol yang amat kaya pada 

Arsitektur Indonesia. 

         Salain (2015) berpendapat bahwa : “Wujud atau bangun Arsitektur adalah sosok 

masif yang mampu berceritera tentang peri kehidupan dan penghidupan masanya. Bahan, 

langgam, konstruksi, dan kelengkapannya dapat menggambarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dari masing-masing wujud tersebut. Bukti dan fakta yang dijumpai dapat 

menjadi story dan juga sekaligus history bangun arsitekturnya. 

          Semoga. 

   

Bandara Soetta-Jakarta Masjid Raya- Padang Wantilan - Bali 
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