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ABSTRACT 

Architectural design throughout the era of architectural development in nusantara shows the diversity of the 

vocabulary of expression, form and appearance that can be seen through the local architectural heritage of the 

past both derived from the local culture of nusantara as well as those influenced by outside cultures. The interest 

of today's generation in the context of the situation is exploring the diversity of architectural heritage that can help 

improve the creativity of the better current architectural design. This paper intends to illustrate that one of the 

exploratory ways that can be done to explore the potential of architectural heritage is through the process of 

identification of inclusiveness as a form of the thematic similarity of the design behind the apparent diversity. 

Inclusiveness of form is a form that contains universal value, obtained or discovered through finding the 

similarities between and behind the differences in the variety of appearances. The message that can be taken is 

that understanding and looking at the difference can be done positively to get the side or the universal value of 

the potential of the similarity. By applying that universal side in the current design, the architectural heritage of the 

past is not only preserved physically in the form of the building but can manifest itself in the present design even 

in different architectural forms. 
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ABSTRAK  

Desain arsitektur sepanjang era perkembangan arsitektur di nusantara menunjukkan adanya keragaman 

khasanah ekspresi, bentuk dan rupa yang dapat dilihat melalui warisan arsitektural lokal masa lalu baik yang 

bersumber dari budaya lokal asli nusantara maupun yang dipengaruhi oleh budaya luar. Kepentingan generasi 

saat ini dalam koteks situasi tersebut adalah dapat melakukan eksplorasi guna menggali keragaman warisan 

arsitektural sehingga dapat membantu meningkatkan kreativitas desain arsitektur saat ini menjadi lebih baik. 

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran bahwa salah satu cara eksplorasi yang dapat dilakukan 

untuk menggali potensi warisan arsitektural adalah melalui proses identifikasi rupa inklusif sebagai suatu wujud 

benang merah atau persamaan tematik desain di balik keragaman rupanya. Rupa inklusif merupakan rupa yang 

mengandung nilai universal, diperoleh atau diketahui melalui menemukan persamaan di antara dan di balik 

perbedaan keragaman rupa yang ada. Pesan yang dapat diambil adalah bahwa memaknai perbedaan, 

memandang-melihat-mempelajari perbedaan dapat dilakukan secara positif untuk mendapatkan sisi atau nilai 

universal dari potensi persamaannya. Dengan menerapkan sisi universal tersebut dalam desain saat ini maka 

warisan arsitektural masa lalu tidak hanya dilestarikan (diberlanjutkan) secara fisik dalam rupa bangunan saja 

tetapi dapat mewujud dalam desain saat ini meskipun dalam rupa arsitektur yang berbeda. 

Kata Kunci: rupa, peragaman, inklusif, warisan arsitektural 

 

PENDAHULUAN 

Setiap tempat (place) pada dasarnya memiliki orisinalitasnya masing-masing. Interaksi antara 
manusia dengan lingkungan tempatnya berpijak akan berpengaruh terhadap orisinalitas tersebut, 
karena tidak ada manusia yang persis sama, tidak ada kelompok manusia yang persis sama begitu 
pula dengan lingkungan alam tempat dimana manusia berpijak. Jiwa dan esensi tempat (place) dialiri 
di dalamnya oleh kebiasaan masyarakatnya dan bagaimana kebiasaan tersebut menunjukkan 
manifestasi perlakuan masyarakat terhadap lingkungan alam (Rapoport 1998, Schulz 1984). Berkaca 
pada hal itu, dan kemudian berpijak pada negeri yang dihuni oleh manusia Indonesia ini, merupakan 
suatu kebanggaan ketika orisinalitas negeri ini diakui oleh manusia di negeri lain sebagai bagian dari 
identitas bangsa. Semakin banyak hal-hal yang dikenal oleh negeri lain sebagai yang orisinal dari 
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negeri ini, semakin luar biasa khazanah ibu pertiwi dan semakin besar tanggungjawab anak pertiwi 
generasi kini untuk mengenal dan melestarikannya bagi kepentingan generasi masa depan.  

Sudah sepantasnya orisinalitas negeri ini tidak dipertanyakan ketika masing-masing keunikan secara 
anthropologis dan geografis saling berinteraksi membangun orisinalitas budaya yang unik pula. 
Secara sosiologis dan dalam suatu dimensi waktu proses perkembangan dan perubahan pun 
kemudian terjadi karena manusia adalah makhluk sosial, dinamis, tak terelakkan untuk tidak 
berinteraksi dengan manusia dari negeri lain. Interaksi baru menghasilkan lagi-lagi suatu bentuk 
keunikan tersendiri, dan bentuk itu terus berevolusi menghasilkan keunikan-keunikan baru yang lain. 
Hutan belantara keunikan tersebut tidak mengurangi apa yang dimaksudkan dengan orisinalitas 
negeri ini karena kemajemukan itulah justru yang menjadikan negeri ini dipandang unik oleh negeri 
lain, kemajemukan adalah asli buatan negeri ini.  

Ketika berbicara tentang arsitektur, sejauh apa kesadaran akan arti kemajemukan sebagai identitas 
bangsa dapat ditindaklanjuti dengan upaya nyata untuk memperbaiki pengetahuan arsitektur negeri 
sendiri? Kemajemukan sudah mengisyaratkan adanya khazanah (kekayaan) luar biasa, dan secara 
bukti nyata dapat dilihat melaui cerita sejarah perkembangan arsitektur di negeri ini yang tak kalah 
dengan arsitektur di negeri orang.  Cerita sejarah bisa menyampaikan informasi tentang arsitektur 
yang telah hilang, akan hilang dan yang masih tetap bertahan. Jika dirangkum semua informasi itu,  
sah saja bila cerita itu dianggap hampir sebagian besar menceritakan yang telah hilang, karena 
faktanya adalah ketiadaaan kesempatan bagi generasi masa kini untuk melihat jejak fisik 
arsitekturnya. Akankah cerita tentang arsitektur yang akan hilang dan arsitektur yang masih tetap 
bertahan bergeser menjadi cerita arsitektur yang telah hilang? Bisa saja hal itu akan terjadi karena 
demikianlah kondisi warisan arsitektural di negeri ini yang setali tiga uang dengan cerita sejarah tadi.  

Cukuplah berpijak pada fakta keberadaan warisan arsitektural di negeri ini untuk dapat 
membangkitkan kembali upaya mengenal dan kemudian mengapresiasinya lebih jauh dalam 
khazanah desain masa kini. Jika tidak diawali dengan upaya mengenal, bagaimana kemudian warisan 
arsitektural negeri ini dapat dijadikan objek penting dalam kajian preseden desain arsitektur dan pada 
akhirnya mewarnai karya desain arsitektur masa kini bahkan memberlanjutkan spirit-nya dalam 
inovasi bentuk baru. Rujukan kajian preseden arsitektur dengan objek warisan arsitektural negeri 
sendiri hendaknya semakin digiatkan dalam rangka paling tidak menghargai gagasan, pemikiran 
gerakan arsitektur posmodern yang lebih mempantaskan lokalitas sebagai tuan rumah desain 
arsitektur masa kini di negerinya masing-masing. 

Cerita sejarah perkembangan arsitektur tidaklah ada tanpa penggambaran secara visual dari lakon 
ceritanya, karena arsitektur tidak pernah dibuat tanpa ada material fisiknya yang bisa dilihat (Sachari 
2007, Sanoff 1991), disentuh, dibaui, bahkan didengar. Lakon cerita akan mudah diingat ketika dapat 
terserap oleh indera visual pembaca cerita melalui visualisasinya bahkan mungkin melalui 
diperdengarkannya, bukan hanya melalui media tulisan yang dapat dibaca. Arsitektur akan mudah 
diingat ketika material fisiknya dapat dilihat, bahkan mungkin diraba, dibaui dan didengar. Di atas 
kemungkinan itu semua, rupa merupakan suatu bagian dari wujud keseluruhan arsitektur secara 
material fisik yang dapat mengakomodasi kebutuhan visualisasi yang diperlukan oleh seorang 
pengamat (“pembaca cerita”) (Sanoff 1991). Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba untuk mendudukkan 
rupa sebagai variabel utama kajian karena kepentingannya dalam konteks eksplorasi warisan 
arsitektural, yang sejajar pula dengan kepentingannya dalam konteks proses eksplorasi yang ada 
pada aktivitas desain.  

Tulisan ini adalah hasil kajian terhadap beberapa literatur yang terkait dengan warisan arsitektur di 
negeri ini disertai tentu saja secara otomatis dengan pengetahuan sejarah perkembangan arsitektur 
sebagai pengetahuan ruang dan waktu dari warisan arsitektur itu sendiri. Dengan memprioritaskan 
pada aspek rupa, kajian dilakukan dengan menggali tema-tema yang muncul dari berbagai sumber 
pustaka sehingga pada akhirnya tema-tema yang dituliskan di bawah ini dapat menjadi penjelas 
bahwa peragaman rupa dan rupa inklusif merupakan tema penting yang dapat ditawarkan sebagai 
bagian dari kegiatan eksplorasi warisan arsitektur dalam upaya mengenali identitas tempat (place) di 
negeri ini. 

KHAZANAH DALAM RAGAM WARISAN ARSITEKTUR DI INDONESIA 

Pluralism dan multiculturalism menjadi suatu istilah yang kencang dihembuskan akhir-akhir ini sebagai 
kata kunci dalam konteks pemahaman substansial terhadap budaya negeri ini. Kesadaran akan 
adanya kata kunci tersebut dapat dibangun melalui ditemukannya nilai-nilai yang signifikan dari sudut 
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pandang manusianya, yaitu manusia yang ada di negeri ini, bukan negeri lain. Oleh sebab itu dalam 
konteks arsitektur, warisan arsitektural yang ada di semua tempat di negeri ini dalam berbagai 
dimensi waktu (spasial dan temporal) dipandang sebagai kemajemukan, dipandang sebagai 
kekayaan. Kemajemukan mengisyaratkan adanya keberagaman dan tentu saja kekayaan. Namun 
kekayaan bukanlah menjadi sesuatu yang berharga bila dari berlimpahnya sesuatu itu tidak ada nilai-
nilai yang tercakup di dalamnya. Nilai-nilai yang dapat bermanfaat dan menghasilkan arsitektur yang 
lebih baik bagi manusia di negeri ini, serta kembali lagi kepada membangun kesadaran akan pluralism 
dan multiculturalism (Meliono 2011). 

Cerita sejarah perkembangan arsitektur di negeri ini terbagi-bagi dalam beberapa babak dan episode. 
Secara umum beberapa babak tersebut menggambarkan keragaman yang nyata akibat perbedaan 
fisik arsitektural antara satu babak dengan babak yang lain (Sachari & Sunarya 2002). Dalam setiap 
babak atau episode pun terdapat beberapa adegan, sehingga dalam sebuah pe-label-an episode atau 
babak arsitektur pun di dalamnya terdapat banyak kemungkinan ragam sub label. Oleh sebab itu 
betapa beragam wujud warisan arsitektural katakanlah dari sejak arsitektur masa klasik sampai 
dengan arsitektur era modern, yang diinterupsi dengan masa kolonial dengan Arsitektur Hindia 
Belanda-nya. Interupsi dalam konotasi ke arah positif dimaksudkan sebagai suatu babak khusus yang 
memperlihatkan adanya interaksi antara anak bangsa negeri ini dengan anak bangsa negeri lain 
namun dalam suatu kondisi “keterpaksaan” karena status yang satu adalah sebagai manusia yang 
terjajah oleh manusia yang lain. Terdapat adegan interupsi yang serupa tetapi tak sama ketika 
adegan tersebut dilatarbelakangi oleh setting dan waktu berbeda saat terjadi interaksi dengan bangsa 
seperti India, Arab dan Cina. Alhasil secara keseluruhan, cerita adalah bertemakan kemajemukan – 
pluralism&multiculturalism (Meliono 2011).  

Perbedaan fisik arsitektural antara satu babak dengan babak yang lain dalam cerita sejarah 
perkembangan arsitektur itu dapat menjadi gerbang masuk atau langkah awal menuju pemahaman 
nilai-nilai signifikan bermanfaat yang terkandung dalam kemajemukan sehingga pada akhirnya 
membawa kesadaran akan adanya pluralism di negeri ini. Langkah awal sampai dengan langkah 
terakhir merupakan proses yang panjang karena jumlah babak dalam satu cerita dan jumlah adegan 
dalam satu babak sangatlah banyak. Dalam kondisi saat ini ketika warisan arsitektural hampir 
sebagian besar tinggal dalam bentuk cerita saja karena sosok lakon cerita sudah tidaklah nyata, maka 
langkah-langkah tersebut tidak lagi harus dilakukan dalam serangkaian babak-babak yang berurutan, 
namun dengan tetap mengacu pada tujuan akhir bahwa pada ujungnya nanti semua babak bisa 
dijadikan satu cerita utuh sehingga kekayaan yang tercermin di dalamnya dapat mengungkapkan 
nilai-nilai yang signifikan bagi manusia di negeri ini, terutama bagi terwujudnya suatu arsitektur masa 
depan yang lebih baik. Lalu langkah yang seperti apa yang bisa dilakukan dalam mengawali 
keseluruhan proses yang harus dijalani? Alangkah baiknya jika sesuatu yang sifatnya mengawali 
adalah hal yang relatif mudah untuk dilakukan sehingga dapat mempermudah langkah selanjutnya. 
Kembali pada pernyataan sebelumnya mengapa rupa menjadi variabel utama kajian dalam tulisan ini, 
bagaimana rupa merupakan bentuk visualisasi mendasar dan media yang sangat membantu 
“pembaca – pendengar – pengamat” dalam melihat – mendengar – membaca keseluruhan cerita, 
dalam memahami sosok lakon cerita, dalam memahami warisan arsitektural dalam cerita sejarah 
perkembangan arsitektur. Itulah hal yang relatif mudah untuk dilakukan sebagai usulan dalam 
memulai proses eksplorasi warisan arsitektural. Terkait dengan jumlah babak dan adegan yang 
sangat banyak dalam cerita sejarah arsitektur di negeri ini, mengacu pada sebuah tulisan tentang 
perkembangan desain di Indonesia (Sachari & Sunarya 2002, Sachari 2002), maka era yang 
menawarkan keluarbiasaan pengetahuan khazanah rupa karena dilatarbelakangi dengan durasi 
waktu yang cepat dengan setting, adegan dan lakon yang sangat kompleks, adalah era interupsi 
ketika ada “keterpaksaan” interaksi antara anak negeri ini dengan anak negeri lain pada masa 
kolonial. Meskipun mengisyaratkan kompleksitas setting, namun akan sangat dipermudah ketika 
beberapa lakon ceritanya masih dapat bertahan sampai dengan saat ini. Artefak warisan arsitektural 
yang dimaksud masih menjadi bagian dari kehidupan ruang kota, sehingga menunjukkan kemampuan 
lebihnya dalam mengadaptasikan karakter lamanya ke dalam situasi setting yang berbeda. 

RUPA DAN PERAGAMAN RUPA DALAM ARSITEKTUR 

Kata rupa merupakan kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidaklah 
khusus menjadi domain dari suatu bidang tertentu, dan bukanlah istilah yang menjadi milik pribadi 
suatu keilmuan tertentu. Namun rupa juga merupakan istilah yang mendasar yang sangat sering 
digunakan dalam ilmu seni. Jika mengacu pada pengertian rupa dalam konteks seni rupa yang 
merupakan cabang di dalam ilmu seni, maka rupa dapat didefinisikan dengan melakukan elaborasi 
(Antariksa 2015, Kartika & Prawira 2004) terhadap: Visual (karena seni rupa dalam Bahasa Inggris 



3-20    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5  

diistilahkan dengan: visual arts); Media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan; dan 
Estetika. 

Rupa sebagai istilah keseharian menunjukkan adanya esensi: lahiriah, kelihatan, tampak. Esensi 
tersebut mengisyaratkan bahwa aspek fisik menjadi yang dominan dalam dimensi rupa. Di dalam 
lingkup seni, bentuk seni dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu seni lewat pendengaran, seni lewat 
penglihatan dan seni lewat baik penglihatan maupun pendengaran. Jika dikaitkan dengan hal ke-2 
dari 3 hal tersebut di atas, maka rupa utamanya dimediakan dalam bentuk yang dapat dlilihat, 
sebagaimana seni bangunan sebagai salah satu bentuk seni, dan masuk dalam kategori seni dengan 
media penglihatan.  

Rupa dalam konteks ilmu seni sudah mulai mengarah dalam konteks arsitektur, ketika rupa dalam 
konteks pengertian seni rupa terapan memiliki maksud, tujuan dan fungsi. Oleh sebab itu pemahaman 
tentang rupa menjadi lebih luas tidak sekedar media yang dapat ditangkap dengan mata atau sesuatu 
yang dapat dinikmati melalui media penglihatan, tetapi dibuat atau diciptakan bahkan untuk kemudian 
dapat digunakan dengan maksud, fungsi dan tujuan tertentu. Berpijak pada hal tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat dua tingkatan dimensi dalam rupa yaitu dimensi fisik visual dan dimensi 
yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dimensi fungsi. Sebelum bahasan ini masuk lebih dalam ke dimensi 
fungsi, maka perlu dilihat terlebih dahulu dan lebih jauh terkait hal-hal fisik apa yang berpengaruh 
terhadap terbentuknya media penglihatan, media yang dapat ditangkap dengan mata. 

Membahas hal-hal yang berpengaruh terhadap dapat ditangkapnya suatu media oleh mata sama 
halnya dengan membahas elemen-elemen dari rupa itu sendiri. Masih merujuk pada pengertian dan 
lingkup dari seni rupa secara umum dan kemudian lingkup dari elemen rupa secara khusus, maka 
elemen rupa dapat dibagi menjadi dua kategori besar  (tabel 1) yaitu: Elemen utama penentu dimensi 
fisik rupa dan Elemen pendukung penentu dimensi fisik rupa. 

Tabel 1. Kategori Elemen Rupa 

No. Penentu Dimensi Fisik Rupa 

Elemen Utama Elemen Pendukung 

1 

2 

3 

4 

5 

Titik 

Garis 

Bidang 

Bentuk 

Volume 

Warna 

Tekstur 

Pencahayaan 

 

(diolah dari sumber: Antariksa 2015, Kartika & Perwira 2004, Sanoff 1991) 

 

Selain terkait dua dimensi tersebut, lingkup rupa sebagaimana lingkup dimensi di dalam arsitektur, 
mencakup baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi. Secara matematis, dua dimensi dibentuk oleh 
adanya variabel panjang dan lebar, sementara tiga dimensi dibentuk oleh variabel panjang, lebar dan 
tinggi.  

Sementara itu, dimensi fungsi di dalam rupa sangat terkait dengan bagaimana penciptaan suatu 
media itu tidak hanya untuk dapat ditangkap mata tetapi lebih jauh lagi adalah untuk maksud, tujuan 
dan fungsi tertentu. Mengacu pada  pengertian seni, maka rupa memiliki tujuan dan fungsi (Sachari 
1989, Sutrisno & Verhaak 1993) yaitu: Tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam 
kebahagiaan; Menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya; Mengkomunikasikan sutau 
perasaan dan pengalaman estetis kepada orang lain 

Jika dikaitkan dengan hal ke-3 dari 3 hal tentang elaborasi rupa yaitu estetika, berbagai kemungkinan 
rupa yang dapat diciptakan menjadi lebih bertujuan karena estetika berperan sebagai acuan sehingga 
rupa atau media yang dapat dilihat dan dirasakan itu memiliki kepantasan untuk diekspresikan. 
Kepantasan yang dimaksud ditentukan oleh serangkaian nilai-nilai yang tercakup di dalam estetika. 
Dengan demikian, dalam dimensi fungsi ini pengertian rupa dalam lingkup yang lebih luas lagi 
mengisyaratkan adanya nilai estetika di balik rupa, sehingga ketika rupa dapat mendatangkan 
kebahagiaan, menggerakkan perasaan indah, dan mengkomunikasikan suatu perasaan, maka rupa 
mengandung makna bagi penikmatnya. Rupa pada akhirnya mengandung makna dibuat dengan 
tujuan dan fungsi sebagai media komunikasi dalam menyampaikan nilai estetika (Sachari 1989).  

Dari penjabaran rupa dalam konteks arsitektur di atas yang berpijak pada dasar teoritis terkait rupa di 
dalam ilmu seni, maka esensi rupa yang pada awal penjabarannya menyuratkan dominansi aspek 
fisik, bergeser menjadi meluas ke ranah non fisik, akibat masuknya dimensi fungsi dan manusia di 
dalamnya. Dimensi non fisik yang dimaksud sangat terkait dengan nilai-nilai estetika (Antariksa 2015). 
Peran nilai estetika dalam suatu desain karya arsitektural akan sangat menentukan bagaimana 
kemudian karya tersebut dapat memenuhi tuntutan fungsi dan memiliki makna bagi penikmatnya. 
Peran dan daya nilai estetika akan terjamin pencapaiannya antara lain jika dimuatkan dalam berbagai 
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kemungkinan ragam rupa. Semakin tinggi tingkat keragaman rupa maka semakin tinggi pula 
kesempatan yang diperoleh untuk mendatangkan kebahagiaan, menggerakkan perasaan indah, 
mengkomunikasikan suatu perasaan bagi penikmatnya, dan pada akhirnya semakin tinggi pula 
kesempatan mendatangkan makna bagi penikmatnya.  

Peragaman rupa di negeri ini sejalan dan sebangun dengan adanya potensi pluralistis di dalam nilai-
nilai estetika. Potensi pluralistis telah ada dari sejak awal adanya nilai estetika itu sendiri karena pada 
dasarnya nilai estetika dalam rupa dipengaruhi oleh faktor yang bersifat dinamis, meskipun juga 
terdapat faktor pengaruh yang sifatnya statis. Peragaman rupa dalam cerita sejarah perkembangan 
arsitektur mengalami proses yang bertahap sesuai setting di masing-masing babak. Tingkat dinamika 
dari setiap setting berpengaruh terhadap kemungkinan masuknya nilai-nilai estetika ke dalam 
peragaman rupa. Semakin tinggi dinamikanya, maka semakin tinggi percepatan peragaman rupanya, 
karena semakin besar tingkat kemajemukan dari nilai-nilai estetikanya. Sebagaimana yang telah 
diusulkan pada uraian bagian sebelum ini bahwa kompleksitas setting yang tinggi dapat dijumpai pada 
babak interupsi ketika terjadi interaksi anak negeri ini dengan anak negeri lain yaitu bangsa Belanda. 
Mengapa demikian? Karena pada masa itu pula terjadi proses modernisasi, yaitu ketika pengaruh 
gaya hidup modern memicu kebutuhan yang semakin meningkat dan beragam, serta menuntut kreasi 
dan kreativitas yang jauh lebih beragam dari masa sebelumnya.  

PERAGAMAN RUPA DAN TIGA TINGKATAN ESTETIKA DALAM DESAIN WARISAN 
ARSITEKTUR 

Peragaman rupa tidak hanya dapat dieksplorasi pada tingkat dimensi fisik. Ketika dimensi fungsi dan 
manusia masuk kedalam esensi rupa, maka peragaman rupa juga harus dieksplorasi pada tingkat 
dimensi non fisik (terkait dengan nilai-nilai estetika). Jika dikaitkan dengan adanya tiga tingkatan 
estetika dalam desain (Kartika & Prawira 2004), yaitu: Pengamatan kualitas unsur visual; 
Pengorganisasian hasil pengamatan kualitas unsur visual; dan Pengalaman estetis yang melibatkan 
emosi manusia penikmat, maka dimensi non fisik sejalan dan sebangun dengan pengamatan kualitas 
unsur visual, dan dimensi non fisik sejalan dan sebangun dengan tingkatan estetika yang ke-3 yaitu 
pengalaman estetis. Keduanya perlu dijembatani dengan tingkatan yang kedua, yaitu bagaimana 
unsur visual dikomposisikan sehingga sifat nilai estetika di dalamnya masih bersifat objektif yaitu nilai 
estetika yang terkait dengan keharmonisan dan keselarasan penataan, sebelum pada akhirnya masuk 
ke dalam tingkatan yang ke-3 yang sifatnya lebih subjektif. Subjektivitas pada tingkatan ke-3 sangat 
dipengaruhi oleh selera, pengalaman pribadi dari penikmat serta konteks lingkungan dan budayanya, 
sebagai suatu faktor pengaruh penentu bersifat dinamis terhadap peragaman rupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tingkatan Peragaman Rupa 

Cerita sejarah perkembangan arsitektur di dalam setiap babak dilatarbelakangi oleh setting dan waktu 
yang berbeda. Jika dikaitkan dengan adanya spirit jaman (waktu) maka setiap babak memiliki 
kekhasan gayanya masing-masing (Wiryomartono 2001), sehingga ketika dilakukan eksplorasi 
terhadap peragaman rupa, maka menjadi relevan pula jika dikaitkan dengan spirit jaman tersebut 
yang terekspresikan lewat gaya arsitektur. Di dalam beberapa bangunan dengan satu gaya arsitektur 
pun akan terjadi suatu keragaman rupa, namun tingkat keragaman atau kemajemukannya tidaklah 
sebanding dengan keragaman atau kemajemukan yang mungkin terjadi pada beberapa bangunan 
dengan gaya yang berbeda. Namun ketika beberapa bangunan dengan gaya yang berbeda terlihat 
memiliki keragaman pada tingkat satu maka akan sangat dimungkinkan jika pada tingkat dua tidak 
ditemukan adanya keragaman, namun justru persamaan, demikian pula dengan keragaman di tingkat 
terakhir. Berbagai kemungkinan variasi dapat ditemukan, dan hal tersebut akan menjadi suatu cara 
untuk membantu dalam mengembangkan kreativitas desain. 

Peragaman Rupa 3 Tingkatan Aktivitas Estetika 
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RUPA INKLUSIF: TITIK TOLAK MENUJU PEMAHAMAN NILAI DAN PONDASI BAGI 
KREATIVITAS DALAM DESAIN 

Potensi persamaan yang muncul antara bangunan satu dengan bangunan lain apakah di tingkat 1, 
atau tingkat 2 atau tingkat 3 meskipun dibangun dengan gaya yang berbeda, mengisyaratkan bahwa 
di dalam suatu peragaman rupa dimungkinkan munculnya suatu persamaan. Oleh sebab itu maka 
muncul konsep yang dinamakan rupa inklusif. Pengertian inklusif yang dimaksud jika merujuk pada 
definisi umum yang ada, inklusif berasal dari Bahasa Inggris: “inclusive” yang dapat diartikan sebagai 
suatu bentuk sikap. Sikap yang dimaksud adalah menempatkan dirinya ke dalam acara pandang 
orang lain/ kelompok lain dalam melihat dunia; berusaha menggunakan sudut pandang orang lain 
atau kelompok lain dalam memahami masalah. 

Berdasarkan pada pernyataan terakhir tersebut di atas, apa yang didefinisikan sebagai pengertian 
inklusif sangat identik dengan konteks kemajemukan atau pluralisme, dan sangat sejalan dengan 
permasalahan pluralisme di dalam warisan arsitektural negeri ini. Sikap inklusif adalah sikap yang 
terkait dengan cara memandang perbedaan, sehingga penjabarannya menjadi  memandang, melihat, 
mempelajari perbedaan secara positif untuk mendapatkan sisi atau nilai universal dari potensi 
persamaan. Dengan kata lain, inklusivitas adalah tingkat kandungan nilai universal yang diperoleh 
atau diketahui melalui menemukan persamaan di antara dan di balik perbedaan. Jika dikaitkan 
dengan konteks peragaman rupa secara arsitektural, maka rupa inklusif adalah rupa yang 
mengandung nilai-nilai estetika universal sebagai suatu potensi persamaan di balik keragaman 
perbedaan ekspresi visualnya.  

Pengetahuan akan rupa inklusif tidak hanya melihat pada dimensi fisik tetapi juga nonfisik karena 
terkait dengan nilai. Nilai dapat menjadi pegangan bagi siapa saja yang hendak berupaya 
memuatkannya ke dalam suatu bentuk desain, dan itulah mengapa eksplorasi desain warisan 
arsitektural menjadi perlu dilakukan dengan melakukan ekplorasi terhadap peragaman rupanya 
sehingga pada akhirnya dapat ditemukan rupa yang sesungguhnya sebagai ekspresi utama dari nilai 
yang dikandungnya. Siapa saja yang akan melakukan aktivitas desain dapat menggunakan 
pendekatan ini sebagai salah satu cara dalam membangun pondasi yang baik bagi langkah 
selanjutnya dalam memacu kreativitas guna menghasilkan kemungkinan-kemungkinan rupa yang 
beragam. 

KESIMPULAN 

Tulisan ini merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana peragaman rupa dan rupa inklusif 
merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji lebih jauh dalam konteks desain warisan 
arsitektural. Hasil yang dapat ditemukan dari kajian terkait dengan hal tersebut adalah pengetahuan 
tidak hanya tentang bagaimana suatu kemajemukan dan keragaman rupa dapat diikat oleh suatu 
persamaan dalam rangka memuatkan suatu nilai tertentu dalam ekspresi visualnya. Menjadi suatu 
pelajaran tidak hanya bagi pengkayaan pengetahuan tentang khazanah warisan arsitektural, tetapi 
juga pengetahuan bagi siapa saja yang akan melakukan aktivitas desain di era kekinian dan masa 
yang akan datang. 
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