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ABSTRACT 

The condition of Indonesian territory has many active volcanoes. Volcanic activity has given its own color for 

residential buildings around the surrounding area. Local people in this region, generally have ecological wisdom in 

building houses through "niteni" nature behavior. Adaptation and mitigation in residential buildings in disaster 

areas has been done by the previous community. This is part of the ecological wisdom has been owned by the 

people of Indonesia. But in line with the development of time and technology, the color of vernacular architecture 

as the character of a particular region building has begun to disappear, especially characteristic of residential 

buildings.In order for this natural color can still appear as a characteristic of the built environment of its territory, it 

is necessary to study deeply about the nature character as a determining factor in the process of planning and 

redesigning buildings in disaster prone areas. Harmonization between humans, buildings and nature as a major 

factor in disaster mitigation studies. 
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ABSTRAK  

Kondisi wilayah Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang masih aktif. Aktivitas vulkaniknya telah 

memberikan warna tersendiri bagi bangunan rumah tinggal disekitar wilayah sekitarnya. Masyarakat lokal di 

wilayah ini, umumnya telah memiliki kearifan ekologis dalam membangun rumah tinggal  melalui “niteni” perilaku 

alamnya. Adaptasi dan mitigasi pada bangunan rumah tinggal di wilayah bencana telah dilakukan oleh 

masyarakat terdahulu. Ini merupakan bagian dari kearifan ekologis yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. 

Namun sejalan dengan perkembangan waktu dan teknologi, warna arsitektur vernakuler sebagai karakter 

bangunan wilayah tertentu telah mulai menghilang, terutama ciri khas bangunan rumah tinggalnya. Agar warna 

alam ini bisa tetap tampil sebagai ciri khas lingkungan binaan wilayahnya, maka perlu kajian mendalam tentang 

karakter alam sebagai faktor penentu dalam proses perencanaan dan perancangan kembali bangunan di wilayah 

rawan bencana. Harmonisasi antara manusia, bangunan dengan alam sebagai faktor utama dalam kajian mitigasi 

bencana. 

Kata Kunci: Kearifan ekologis, arsitektur vernakular, mitigasi bencana 

PENDAHULUAN 

Kondisi wilayah Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang masih aktif telahmemberikan 
berkah dan kejadian letusanyang membawa korban. Sejak 1964 hingga tahun 2005, tercatat 
sebanyak 30.393 gempa yang terjadi di seluruh Indonesia. Dahulu setidaknya tercatat 1.000 kali 
gempa, baik ukuran kecil, sedang, maupun besar di Tanah Air. Namun, sejak 2005, frekuensinya 
meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat (BNPB, 2010). Sejalan dengan berbagai kejadian bencana 
di Indonesia,UNEP telah  menentukan tema untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 
Tahun 2017 yaitu “ Connecting People To Nature” atau bisa disebut sebagai “Menyatu dengan Alam”.  
Tema ini sangat significant dengan menampilkan kembali kearifan lokal dalam membangun rumah 
yang berakar dari budaya masyarakat, termasuk “niteni” dalam mitigasi bencana di wilayahnya.  

Pengetahuan dan kearifan lokal di Indonesia telahbanyak dimiliki masyarakat berawal dari 
pengalaman berinteraksi dengan ekosistem alamnya. Sebagai contoh, masyarakat yang bermukim di 
lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah telah mempunyai kemampuan untuk memprediksi kemungkinan 
terjadinya letusan.Selain masih kuatnya keyakinan spiritual, masyarakat disana bisa yang ada melalui 
tanda-tanda alam melalui perilaku hewan, seperti turunnya hewan-hewan dari puncak atau keluar dari 
rimbun hutan,  burung-burung atau hewan lainnya mengeluarkan bunyi suara yang tidak biasa, atau 
adanya pohon-pohon di sekeliling kawah  yang kering dan mati layu. 
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Kearifan lokal masyarakat P.Simelue dalam membaca fenomena alam pantai telah menyelamatkan 
ribuan masyarakat dari bencana Tsunami.Namun sebaliknya, masyarakat belum lupa 
ketika  fenomena alam ini terjadi  di Pantai Pangandaran Jawa Barat(Latif, 2006).Masyarakat di 
sekitar  justru lari ke laut karena air surut  untuk memungut ikan dan kerang.  Akibatnya  banyak 
korban jiwa ketika gelombang laut yang tinggi datang tiba-tiba.Kejadian ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan dan kearifan lokal bisa mengurangi dan/atau meningkatkan korban karena bencana 
alam. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang perilaku alam menjadi sangat penting untuk difahami 
masyarakat dalam menangkap tanda-tanda alam.   

Di sisi lain, potensi kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan lokal, teknologi lokal, pranata sosial, 
maupun tradisi lokal, sebenarnya telah banyak memberikan "pelajaran berharga tentang lingkungan 
(Wikantiyoso, 2010). Di Kota Teluk Dalam, Nias, telah membagi zona pemanfaatan lahan sesuai 
dengan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakatnya (Sukawi, 2010).  Sementara itu, kearifan lokal 
dalam struktur dan konstruksi pembangunan rumah rakit di sungai Musi–Palembang (Yulindiani, 2010) 
telah menunjukkan hal-hal seperti itu.  

Suatu keunikan lagi, bahwa bangunan rumah vernakular Di Desa Duku Ulu, Bengkulu telah 
membuktikan bahwa bangunan tersebut dapat merespon gempa yang telah terjadi di daerah tersebut. 
Pada saat terjadi gempa, bangunan rumah tinggal disana banyak yang rusak terutama bangunan 
rumah dengan sistem struktur dan konstruksi“modern-konvensional”, sementara bangunan vernakular 
setempat bisa tetap berdiri. Bangunan vernakular dengan kearifan lokal secara teori terbukti 
mempunyai sejarah membangun dengan proses trial & error, termasuk terhadap karakter alamnya 
(Sugeng Triyadi, 2010) sehingga bangunan yang telah harmoni dengan alam tersebut dapatlah 
disebut sebagai bangunan yang memiliki Kearifan Ekologi. 

Salah satu contoh lagi, kearifan ekologi bangunan rumah tinggal di Kampung Naga sebagai salah 
satu kampung tradisional masyarakat Sunda di Tasikmalaya (Jawa Barat).  Dengan bentuk arsitektur 
vernakularnya telah dapat memberikan contoh harmonisasi dengan alam sekitarnya (Handayani, 
2010). Pada saat terjadi gempa tanggal 2 September 2009, tidak ada satupun rumah kampung naga 
yang rusak apalagi hancur. Padahal bahan bangunan rumah yang digunakan adalah bahan-bahan 
alami yang berasal dari sekitarnya. (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.Kampung Ciptagelar dan Kampung Naga Dibangun dengan Kearifan Ekologis yang Tanggap Bencana 

Sumber: www.wikipedia.org  dan Dianalisis Penulis, 2017 

 
Fakta kearifan ekologis ini menunjukkan bahwa bentuk bangunan vernakular Nusantara yang 
dibangun melalui proses trial and error telah beradaptasi dengan perilaku alamnya. Proses dan 
bentuk-bentuknya menampilkan kekayaan alam setempat. Namun fakta perencanaan bangunan yang 
berbasis kearifan ekologis ini masih belum mendapat tempat yang ‘indah’ bagi para arsitek, planner. 
Bentuk-bentuk arsitektur modern yang  ‘jauh’ dari arsitektur tradisional lebih dipilih bahkan menjadi 
solusi yang dianggap lebih aman dalam merespons kecenderungan bencana di suatu daerah. 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik IndonesiaNomor 
p.34/menlhk/setjen/kum.1/5/2017 tentangpengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka perlu mengkaji kembali kearifan ekologis 
padabangunan arsitektur vernakuler di berbagai wilayah Nusantara termasuk lokasi, bentuk, makna 
dan fungsi teknis/mitigasi bencananya. Sementara saat ini telah terjadi peningkatan jumlah wilayah 
yang kritis terhadap bencana (Yuliati, 2010). 

Permasalahan utama adalah: (1) Peningkatan proses pemanfaatan lahan dalam membangun rumah  
tanpa mempertimbangkan kearifan lokal, (2) Karakter alam setempat belum ditampilkan dalam 
implementasi wujud bangunan, sebagai ciri khas lingkungannya. 
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Oleh karenanya perlu dokumentasi mendalam tentang kearifan ekologis sebagai faktor penentu dalam 
proses perencanaan dan perancangan kembali wujud bangunan di wilayah rawan bencana. Seperti 
difahami karakter alam dapat mempengaruhinya wujud bangunannya. Sementara di balik wujud 
tersirat makna yang dalam tentang alam sekitarnya.  

Metoda yang digunakan adalah telaah kritis pada berbagai pustaka yang mengkaji bangunan 
arsitektur vernakuler yang dibangun dengan trial and error di berbagai wilayah Indonesia (Jawa, 
papua, Kalimantan dan Sumatra) 

KEARIFAN LOKAL 

Pengertian Kearifan Lokal dalam Peraturan Menteri LHK, Nomor 
P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017, adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya 
alam secara lestari. Sementara kearifan lokal (local wisdom), terdiri dari duakata yaitu kearifan 
(wisdom) dan lokal (local). Kamus Inggris Indonesia, John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti 
setempat, sedangkan wisdom(kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Jadi secara umum,local wisdom 
(kearifan setempat) yang dipahami sebagai gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh 
kearifan, bernilai baik, dan tertanam, diikutioleh anggota masyarakatnya.Sementara antropolog, 
pengertian local genius ini, Haryati Soebadio menyampaikan bahwa localgenius adalah cultural 
identity sebagai identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu 
menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 
1986:18-19). Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41), mengatakan bahwa unsur 
budaya daerah merupakanlocal genius yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai 
sekarang. Ciri-cirinya adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan 
mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya 
luar kedalambudaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah bagi 
perkembangan budaya. Local genius inijuga disebut cultural identity, dianggap sebagai identitas 
budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan 
asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Istilah ini mula pertama dikenalkan oleh Quaritch 
Wales..I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal” mengatakan bahwa kearifan lokal (local 
genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.Kearifan lokal ini 
terbentuk sebagai keunggulan budayamasyarakat setempat bergabung dengan kondisi geografis, 
dalam arti luas,sehinggamerupakan produk budaya masa lalu yang patut dijadikanpegangan hidup 
secara terus-menerus. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap 
sangat universal.Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk “Ajeg Bali”, mengatakan bahwa 
secara konseptual, kearifan lokal ini sebagai keunggulan lokal yang bersandarpada filosofi nilai-nilai, 
etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Nilai yang terkandung didalamnya 
dianggap baik dan benar sehinggadapat bertahan dalam waktu lama bahkan melembaga.Penjelasan 
‘urftentang kearifan ini memiliki makna al-‘addah al-ma’rifah yang bisa  dilawankan dengan al-‘addah 
al-jahiliyyah.  Jadi, kearifanadat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan 
diakui akalserta dianggap baik oleh ketentuan agama.Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara 
alamiah dan niscaya bernilaibaik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang 
berulang-ulangdan mengalami penguatan (reinforcement). Apabila suatu tindakan tidakdianggap baik 
oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secaraterus-menerus. Kearifan lokal ini 
telah menjadi tradisi-fisik-budaya yang secara turun-temurun menjadi dasar dalam bentuk bangunan 
dan lingkungannya (Antariksa,2009).Jadi secara umum, kearifan lokal banyak berpijak kepada 
kebijaksanaan manusia dan masyarakat dalam berperilaku yang mengandung etika kebaikan yang 
telah teruji secara terus menerus dan telah dilakukan dalam waktu yang lama. 

KEARIFAN EKOLOGIS 

Filosofi lingkungan, kerusakan alam yang terjadi selama ini banyak dilatar belakangi oleh sikap 
antroposentrisme manusia terhadap alam. Faham ini muncul didasari oleh pemikiran dualisme 
pemikiran Barat, bahwa seharusnya ada pemisahan antara alam dengan manusia, tubuh dengan 
pikiran. Dampaknya, manusia banyak melakukan perubahan terhadap alam bahkan tanpa melakukan 
aspek pemulihan  dan pelestarian (Keraf, 2002). Fenomena kerusakan alam banyak disebabkan 
karenaperilaku manusia yang memperlakukan alam sebagai obyek atau biasa disebut sebagai faham 
antroposentrisme. Dalam proses perjalanan waktu, perkembangan faham antroposentrime ini 
mendapatprotes  karena kurang mempertimbangkan unsur-unsur hidup yang lain. Kondisi ini banyak 
dilatar belakangi oleh hilangnya beberapa species yang mempunyai peran penting dalam mendukung 
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kehidupan manusia. Selanjutnya lahir faham biosentrisme, meski juga mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. 

Faham biosentrisme memandang manusia sebagai mahluk biologis yang sama dengan mahluk 
biologis yang lain. Manusia dilihat sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan kehidupan yang 
ada dimuka bumi, dan bukan merupakan pusat dari seluruh alam semesta. Maka secara biologis 
manusia tidak ada bedanya dengan mahluk hidup lainnya. 

Dari perkembangan faham biosentrisme ini muncul faham baru yang menjembatani antara faham 
antroposentrisme dengan biosentrisme yang disebut sebagai ekosentrisme(Keraf, 2002). Faham 
ekosentrisme ini, dikembangkan perilaku yang selalu mempertimbangkan 2(dua) unsur hidup (biotic) 
dan tidak hidup (abiotic)secara selaras, serasi dan seimbang. Faham ekosentrisme dalam 
pengelolaan lingkungan hidupini selanjutnya dikembangkan sebagai perilaku yang selalu 
mempertimbangkan keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan atau disebut sebagai 
kearifan ekologis. Jadi kearifan ekologis, diartikan sebagai kebijakan yang mengatur hubungan antara 
manusia dan lingkungannya dengan berlandaskan pada etika dannilai-nilai luhur,cara-cara berperilaku 
masyarakat yang mengandung kebaikan secara universal, telah teruji secara alamiah sehingga dapat 
bertahan dalam waktu yang lama.  

KEARIFAN EKOLOGIS DALAM ARSITEKTUR VERNAKULER  

Arsitektur vernakuler adalah gaya kedaerahan yang dibuat ahlibangunan tradisional, tanpa campur 
tangan arsitek akademisi. Arsitektur vernacularyang dibangun melalui proses trial and error, umumnya 
sangat tanggap terhadap alam sekitar.Para ahli bangunan terikat pada ketentuan adat, sehingga 
mereka tidak sekadarmembangun rumah tetapi juga membangun komunitas budaya. Bangunan 
rumah “hanya” properti yang melengkapi kawasan komunitas budaya, di mana masyarakat melakukan 
beragam kegiatan, dari mengolah hasil bumi sampai upacara adat.Wujud fisik komunitas budaya 
tersebut dinyatakan dengan bangunan rumah, lumbung,lapangan, tempat ibadah, balai pertemuan, 
dan sebagainya. Arsitektur vernakular merupakan karya empirik masyarakat dalam mengatasi 
bencana alam yang timbul disekitarnya, bahkan memiliki fungsi memelihara alam. Beberapa contoh 
bangunan-bangunan tradisional tersebut mampu mencerminkan kekayaan alam disekitarnya, seperti 
batu -batuan, kayu-kayuan, daun-daunan dan sebagainya.  Selain itu, arsitektur tradisonal telah 
membuktikan dapat merespons kemiringan topografi yang memerlukan perencanaan teknis rinci dan 
bersahabat terhadap alam. Contoh nyata rumah pedesaan Sunda selalu dilengkapi kolam ikan 
sebagai pengendali aliran airpermukaan di perbukitan.Beberapa temuan kearifan ekologis yang telah 
dianut oleh masyarakat terdahulu bisa menjadi bagian dari kekayaan budaya, tradisi dan fisik  di 
wilayah Nusantara. 

Di Papua ada kepercayaan te aro neweak lako (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg 
dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Tradisi ini 
dianut masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan dan pelestarian alam setempat.Jadi, tradisi telah 
mengantarkan masyarakat pada pola pemanfaatan sumber daya alam yang arif dan bijaksana.  

Serawai di Bengkulu, memiliki keyakinan celako kumali. Perilaku masyarakat dalam 
menampilkankelestarianlingkungannya terwujud dari kuatnya keyakinan tersebut sebagai tata nilai 
tabudan tradisi tanam tanjak. Tradisi ini sebagai pedoman masyarakat dalamberladang yang selalu 
memperhatikan faktor alam. Respons Arsitektur vernakuler terhadap kekayaan alam dan kelembaban 
alam telah diwujudkan dengan mengangkat bangunan sampai lebih kurang 60 cm dari permukaan 
tanah, sehingga akan berdampak ‘kecil’ bila terjadi gempa dan tsunami yang sering terjadi diwilayah 
tersebut  

Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi tana‘ ulen. Sebagian besar kawasan hutan dikuasai 
dan menjadi milik masyarakat adat, sehingga pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan 
adat. Respons terhadap kekayaan alam ditampilkan pada material bahan bangunan yang didominasi 
kayu ulin sebagai kekayaan alam setempat. Kelembaban yang cenderung tropis lembab telah 
diwujudkan dengan mengangkat bangunan sampai lebih dari 1 meter dari permukaan tanah, selain 
sebagai fungsi perlindungan dari binatang buas yang sering ada di wilayah tersebut,  

Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat, mengembangkankearifan lingkungan dalam pola 
penataan ruang pemukiman yang disusun secara longgar sertamengklasifikasizona fungsi 
pemanfaatan antara huniandan hutan. Sistem perladangan dilakukan denganrotasi yang 
memperhatikan masa beradan mengenal tabu.  Penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi 
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pertanian yang sederhana termasuk bangunan  rumah tinggal  dengan teknologi yang sederhana, 
tanpa paku,  namun responsif terhadap kelembaban tanah. 

Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat. Kampung adat ini 
dilindungi sebagai cagar budaya. Lokasi berada di Cimari, wilayah Cikelet, Kabupaten Garut. 
Masyarakat ini menganut upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatanhutan dilakukan 
secara hati-hati. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat. 

Wilayah ini sering terjadi gempa, namun pada saat gempa terakhir disebutkan bahwa semua rumah 
yang ada di Kampung Dukuhtidak ada yang rusak dan tidak ada yang runtuh. Rumah-rumah itu masih 
kokoh berdiri sehingga bisa disebut sebagai rumah-rumah tersebut tahan gempa. Teknologi yang 
dipilih sangat responsif terhadap karakter alamnya sehingga ketika terjadi bencana alam, 
bangunannya tetap kuat. Pola mengikuti kontur, bentuk bangunan yang selaras dan serasi dengan  
alam setempat,  

Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai awig-awig. Kearifan lokalnyatelah tumbuh dan berkembang 
secara terus-menerus dalam kesadaranmasyarakat. Termasuk mengatur pola aktifitas kehidupan 
masyarakat dari yang sakral sampai yang profaneseperti tercermin dalam skema dan pola 
permukiman. 

Rumah Rakit, Palembang, merupakan rumah yang mengapung di atas Sungai Musi. Rumah ini 
terbuat dari kayu dan bambu dengan atap kajang (nipah), sirap. Namun belakangan ini sering 
menggunakan atap seng (bahan yang lebih ringan). Bentuk rumah rakit ini merupakan bentuk rumah 
tertua di Palembang yang mungkin telah ada pada zaman Kerajaan Sriwijaya.  

Zaman kesultanan Palembang, semua warga asing harus menetap di atas rakit, termasuk warga 
Inggris, Spanyol, Belanda, Cina, Campa, Siam, bahkan kantor Dagang Belanda pertama di atas rakit 
lengkap dengan gudangnya. Rumah Rakit ini selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi juga 
sebagai gudang industri kerajinan. Pada tahun 1900-an dibangun Rumah Sakit diatas rakit, karena 
dianggap mereka lebih sehat dan indah karena dapat melihat kehidupan di sepanjang Sungai Musi. 
Bentuk dan bahan material menampilkan konstruksi yang ringan dan mudah bergerak/bergoyang 
karena adaptif terhadap kondisi alur sungai. 

“Rumah Panjang”,di Kalimantan selalu menggunakan sistem konstruksi “rumah panggung” dengan 
rata-rata ketinggian panggung antara 2-5 meter. Tujuan penggunaan sistem konstruksi ini adalah 
untuk ventilasi alami, tempat menyimpan hasil panen, ternak, hasil berburu dan kayu bakar.Selain itu 
juga berfungsi untuk menghindari banjir karena sebagian besar daerah Kalimantan merupakan daerah 
yang memiliki curah hujan yang tinggi. Bentuk atap pelana dengan sudut kemiringan yang curam. 
Selalu memiliki serambi (teras / balkon) dengan tujuan menambah keprivasian bagi penghuni rumah. 
Entrance bangunan diletakkan pada kedua sisi bangunan dan selalu berhadapan, dengan tujuan 
untuk membuat lorong angin mengingat bentuk rumah ini panjang dan tebal sulit untuk terjadi cross 
ventilation dengan baik.Motif-motif mural dari suku Dayak,biasanya ada pada dinding-dinding balai. 
Motif tersebut menggambarkan roh naga sebagai pembawa pesan dari Tuhan yang di atas. Seiring 
dengan berjalannya waktu, ‘rumah panjang’inipun mengalami perkembangan bentuk menjadi 2(dua) 
bagian yaitu rumah ibu yang merupakan tempat tinggal dan rumah dapur sebagai area servis 
(perapian untuk memasak). Di antara rumah ibu dan rumah dapur dipisahkan oleh sebuah open 
space. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko kebakaran pada rumah ibu (safety). 

KEARIFAN ARSITEKTUR VERNAKULER DAN KEMUNGKINAN PERUBAHANNYA 

Rapoport (1964), menyatakan bahwa perubahan bentuk bangunan dipengaruhi oleh proses dari 
konstruksi, material, portability sebuah rumah, dan kemampuan dari struktur untuk berdiri dalam gaya 
lateral, antisipasi cuaca, dan gravitasi. Pembahasan pada bentuk-bentuk arsitektur vernakuler 
tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap karakter alam termasuk kemungkinan gaya 
lateral.Material bangunan dipilih karena kelimpahan alam  dan kemudahan mendapatkannya sehingga 
mempermudah proses pembangunan yang mempengaruhi system struktur, penataan fungsi, tampilan 
arsitektur (tektur, interior, detail finishing). 

Contoh, permukiman suku Bajau yang terkenal dengan adaptasi terhadap suhunya yang ekstrem 
diatas permukaan laut, limpahan matahari berlebih. Bentuknya menyesuaikan dengan iklim panas 
dengan teknologi bangunan sederhana tapi adaptif terhadap kenyamanan termal. Sama halnya 
dengan bangunan tradisional pada Kampung Naga yang selain responsif terhadap gempa, juga 
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responsif terhadap iklim. Jika adopsi teknologi bangunan pada bangunan tersebut telah 
menyesuiakan dalam konteks kekinian yang lebih modern serta dapat menjadi alternatif solusi 
teknologi bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim(climate change)dan tanggap terhadap 
ancaman bencana. Perihal upaya penurunan suhu  dilakukan melalui keberadaan ruang terbuka hijau 
yang stabil, seperti di contohkan di Kampung Naga yang mempertahankan keberadaan ruang terbuka 
hijau di sekitar kampungnya, baik itu dalam wujud hutan lindung maupun kebun garapan warga. 
Jadi,sebelum muncul pandangan Rapoport (1964) tentangarsitektur vernakuler, masyarakat di 
nusantara ini telah mengembangkan kearifan ekologis bagi proses terbentuknya suatu bangunan. 
Setiap wilayah di Indonesia telah memiliki konsep kearifan lokal yang masih relevan untuk di 
dikembangkan dalam konteks kekinian. Kajian kritis arsitektur vernakuler terhadap teori Rapoport 
(1964) tentang kearifan ekologis dalam konteks mitigasi bencana dapat disusun tabel sbb : 

Tabel 1. Arsitektur Vernakuler, Bentuk Kearifan Ekologis dan Mitigasi Bencana 

 

Jenis 
Arsitektur 
Vernakuler 

Lokasi Bentuk Kearifan Ekologis Makna 
Filosofi 

Fungsi Teknis 
/Mitigasi 
Bencana 

Kampung 
Naga 

Tasikmalaya, 
(Jawa Barat) 

- PolaLinier sesuai kontur dg  
bentuk terrasering 

 

 

Selaras dan 
serasi 
dengantopo
grafi, alam 
dan sumber 
daya air 

Responsif 
terhadap iklim 
dan 
ancamanlongso
r &gempa 

Kampung 
Suku Sunda 

Cimalaka, 
(Jawa Barat) 

- Bahan alam setempat 
- Konstruksi ringan 

 

Selaras dan 
serasi 
dengan 
topografi,ala
m dan 
sumber 
daya air 

Responsif 
terhadap iklim 
dan ancaman 
banjir 

Permukiman 
Suku 
Bengkulu 

Desa Duku 
Ulu, 
Bengkulu 
(Sumatra) 

- Pola permukiman Linier terhadap 
garis pantai 

- bentuk bangunan rumahtinggal 
 
 
 
 
 

 
 

Serasi 
dengan 
alam dan 
pantai 
panjang 
bengkulu 

Responsif 
terhadap 
ancaman 
gempa 

Kampung 
code 

Kalicode 
Yogyakarta 

- Pola permukiman Linier dengan 
bentuk terrasering 

 

Serasi 
dengan 
topografi 
sekitar kali 
Code 
 
 
 
 
 
 
 

Responsif 
terhadap 
ancaman banjir 
dan longsor 

Permukiman  
Suku Nias 

Kota Teluk 
Dalam- Nias 
Selatan 
 

- Pembagian zona pantai (bawah) 
untuk bekerja/mata pencaharian 
- zona perbukitan (atas) untuk 

zona bertempat tinggal 

Selaras dgn 
alam pantai 
yg kerap 
terjadi 
gempa dan 

Responsif 
terhadap 
ancaman 
gempa dan 
tsunami 



Sri Utami
1)

-Kearifan Ekologis Bangunan Vernakuler dalam Konteks Mitigasi Bencana 2-101  

Jenis 
Arsitektur 
Vernakuler 

Lokasi Bentuk Kearifan Ekologis Makna 
Filosofi 

Fungsi Teknis 
/Mitigasi 
Bencana 

 
 

tsunami 

Rumah 
panjang 
Suku Banjar 

Banjarmasin,
(Kalimantan) 

- konstruksi panggung  
- ventilasi terbuka 
- teras panjang 

 

Selaras dan 
serasi dgn 
iklim dan 
alam 
setempat 

Responsif 
terhadap alam 
dan ancaman 
binatang buas 

Rumah Rakit  Kota 
Palembang, 
(Sumatra 
Selatan) 

Konstruksi ringan, bahan 
kayu/bambu dengan atap kajang 
(nipah), sirap 

 

Selaras dan 
serasi 
dengan 
karakter 
sungai musi  

Responsif 
terhadap 
ancaman 
luapan air 
sungai 

 

Berbagai jenis bangunan vernakuler tersebut memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap alam 
ancaman bencana alam. Bentuk dan konstruksi bangunan telah beradaptasi dengan kekayaan alam, 
perilaku alam dan budaya masyarakatnya. Oleh karenanya, kearifan ekologis yang kaya dengan nilai-
nilai lokal dan tanggap ancaman bencanatersebut harus bisa menjadi sumber inspirasi dalam setiap 
proses perencanaan pembangunan perumahan. 

KESIMPULAN 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Tahun  2017 tersebut, maka wujud arsitektur vernakuler 
yang beradaptasi dengan alam bisa memiliki peluang untuk dikembangkan dalam konteks kekinian 
karena telah memiliki kekuatan hukumnegara maupun adat atau masyarakat setempat.Secara nyata 
telah terbukti, mampu tumbuh, dan berkembang sebagai hasil karya dari satu kelompok masyarakat 
yang madani. Jadi, wujud arsitektur vernakuler yang menampilkan kearifan ekologis sebagai sebuah 
keniscayaan yang bisa dilakukan melalui pendekatan nilai religius, etis, estetis, intelektual atau 
teknologl, social, ekonomi, dan nilai-nilai lainnya. 

REKOMENDASI 

Kearifan ekologis pada arsitektur vernakuler perlu dilakukan inventarisasi dengan pemetaan Wilayah 
berbasis karakter alam. Hal ini perlu dilakukanuntuk membantu mengidentifikasi ancaman dan risiko 
bencana pada beberapa wilayah yang memiliki kerentanan tinggi.  

Hasil pemetaan kearifan ekologis tersebut sebagai bahan untuk upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup diwilayah tersebut guna terwujudnya permukiman yang berkelanjutan. 

Kearifan lokal dan kearifan ekologis sebagai hal yang tak terpisahkan untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam perencanaan pembangunan permukiman konteks wilayah perdesaan maupun 
perkotaan untuk bisa menampilkan karakter alamnya dan mitigasi bencana. 
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