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ABSTRACT 

In the name of wisdom, development must be continued even though it is forced  to confuse  local values 

(traditional wisdom) against to the other interests. Was the efforts of win-win solution ever  been fulfilled and 

whether the elite Bukit sari Gombel Semarang, Bogor Peak, Bandung Peak, newly opened areas ini Cibubur, 

Cilengsi and other area (Reclaime) promises wisdom. Is there any local wisdom inherent in the planning and 

designing of the area. The wisdom of the officials was implied for the development and welfare of the people, the 

wisdom of developers implied for the economic movement and help the welfare of the people, wisdom of 

planners and designers provide the best as the developers desire and the needs of people. The wise 

collaboration af state officials, developers including planners and designers result in current state of affair, even 

though all project must pass environmental documens before obtaining building permits. Which direction is the 

collaboration that has been going on and will continue. Local wisdom is present because the hereditary proces of 

rewarding natural wisdom does not have to be a fixed price as long as environmental ethics is understood, since 

disaster is not just floods, congestion or waste heaps but includes energy crises, behavioural changes to moral 

crises and social jealousy. The architecture of Sunda, Bali and other parts of Indonesia has a tradition that brings 

the highest awareness of the people surrounding, for the sake of human safety and well-being. This local wisdom 

is what needs to be injected in development to make the planning and designing a wiser and more ethical way. 

So the value of nobel, soulness, solidarity always exist in every stage of development. Sublime to the environmet 

will result in environmentally friendly development, social relation or contact formed because it involves social 

value in environmental development. Politely and  soulness will be reflected for the perpetrators of development 

and finally able to inheri/attach the value of social cultural in the development. 

Keyword : Wisdom, Development actors, Traditional Architecture, Environment ethics, ethics of development. 

ABSTRAK 

Atas nama kearifan,  pembangunan harus terus dilakukan meskipun terpaksa memperseterukan nilai-nilai lokal 

(kearifan tradisional) terhadap kepetingan lain. Upaya win-win solution  pernahkan terpenuhi  dan apakah 

kawasan elit Bukit Sari Gombel Semarang, Puncak Bogor, Bandung atas, kawasan yang baru dibuka di wilayah 

Cibubur, Cilengsi dan wilayah lain (Reklamasi) menjanjikan kearifan. Adakah kearifan lokal melekat dalam 

perencanaan dan perancangan kawasan tersebut. Kearifan pejabat tersirat demi pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat, kearifan pengembang tersirat demi pergerakan ekonomi dan membantu kesejahteraan 

rakyat, kearifan perencana dan perancang memberikan yang terbaik sesuai keinginan pengembang dan 

kebutuhan rakyat. Kolaborasi arif pejabat negara, pengembang termasuk perencana dan perancang 

menghasilkan keadaan yang bisa dirasakan sekarang ini, meskipun semua proyek harus lolos/lulus dokumen 

lingkungan sebelum mendapatkan ijin bangunan. Ke arah manakah kolaborasi yang telah berlangsung dan akan 

dilanjutkan. Kearifan lokal hadir karena proses turun-temurun sebagai penghargaan terhadap kearifan alam tidak 

harus menjadi harga mati selama etika lingkungan dipahami, karena bencana bukan hanya banjir, kemacetan 

atau timbunan sampah tetapi termasuk krisis enerji, perubahan perilaku sampai kepada krisis moral dan 

kecemburuan sosial. Arsitektur Sunda, Bali, dan bagian Indonesia lainnya memiliki tradisi yang membawa 

kesadaran warga yang paling tinggi terhadap lingkungannya, demi keselamatan dan kesejahteraan  manusia. 

Kearifan lokal demikian inilah yang harus disuntikan dalam pembangunan untuk menjadikan hasil perencanaan 

dan perancangan yang lebih arif dan lebih beretika. Sehingga nilai keluhuran, kerochanian, solidaritas selalu ada 

dalam setiap tahapan pembangunan. Keluhuran terhadap lingkungan akan menghasilkan pembangunan yang 

ramah lingkungan, hubungan atau kontak sosial terbentuk karena melibatkan nilai sosial dalam pembangunan 

lingkungan. Moral dan kerochanian akan tercermin bagi pelaku pembangunan dan akhirnya mampu 

mewariskan/melekatkan nilai sosial budaya dalam pembangunan tersebut. 

Kata kunci ; Kearifan, pelaku pembangunan, arsitektur tradisonal, etika lingkungan, etika pembangunan. 
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TIDAK BISA DIKEMBALIKAN LAGI 

Dampak sosial dalam pembangunan selalu ada, besifat mengikis atau memperkuat nilai budaya 
lokal. Membangun bangunan tunggal, majemuk atau kompleks seperti antara lain : kompleks mewah 
di Bukit Sari Gombel Semarang Jawa Tengah, Bandung atas Jawa Barat, dan puncak Bogor Jawa 
Barat demikian juga dengan Urban Design di Denpasar Bali bahkan reklamasi, termasuk desain 
reklamasi Pantura Jakarta. Semua pembangunan memiliki dampak sosial baik pembangunan yang 
wajib AMDAL (bangunan  di mulai dari 10 lantai atau lebih, kawasan dimulai dari 50 ha atau lebih), 
dan lebih mengacaukan dalam pelaksanaannya adalah pekerjaan berkewajiban menyusun AMDAL  
bergeser ke UKL-UPL. Yang meresahkan adalah tumpukan pekerjaan dengan pola demikian tidak 
dilakukan kaji ulang kawasan atau audit lingkungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang 
crowded pada deret bangunan dengan dokumen yang terpisah-pisah (UKL-UPL). Secara harafiah 
kearifan pemikiran menunjukan bahwa pembangunan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. 
Seberapa besar nilai kesejahteraan tersebut terangkat oleh peningkatan kearifan lokal melalui 
pembangunan atau sebaliknya, seberapa besar nilai kesejahteraan harus dibayar dengan 
surutnya/kemampun bertahan kearifan lokalnya.  Feasibility study lebih mengarah pada break event 
point untuk pengembang. Studi kelayakan lingkungan (Amdal) lebih mengarah  kepada aspek 
lingkungan fisik yang terukur, sementara untuk sosial budaya lebih terabaikan. Feability study 
(kehandalan) tidak diwujudkan untuk mengukur kemampuan secara holistik dalam jangka waktu yang 
terukur (ecologycal food print). Semua merupakan kolaborasi pejabat terkait, pengembang, 
perencana dan perancangnya, kontraktor dan supervisi yang mengatas namakan demi kelangsungan 
pembangunan. Fakta di lapangan dapat terlihat bagaimana hasilnya, bisa diperdebatkan atau 
diabaikan, atau menjadikan apatis bahkan menjadi skeptis di mata hati masyarakat. Kearifan lokal 
memiliki kesederhanaan artikulasi yang mudah untuk dilibatkan dalam pembangunan, persoalannya 
sangat sederhana yaitu mau tahu atau tidak mau tahu. Selain itu sadarkah bahwa kita telah dijajah 
oleh sistem politik ekonomi yang kita ciptakan sendiri yaitu keserakahan dan ketamakan dengan 
mengatas namakan demi kecukupan, sehingga tidak lagi mampu mengontrol kerusakan lingkungan 
fisik dan sosial akibat laju pembangunan.  Perubahan lingkungan sebagai habitatnya akan membawa 
dampak perubahan nilai-nilai lokalitas dan tidak akan mungkin bisa dikembalikan lagi. Oleh sebab itu 
dibutuhkan penempatan kearifan yang tepat bagi seluruh pelaku pembangunan. 

NILAI KEARIFAN DAN ETIKA LINGKUNGAN 

Pendapat penulis, kearifan lokal merupakan respon atau interaksi manusia terhadap kearifan alam 
sebagai habitatnya dan kemudian berangkat menjadi budaya (beragam isinya) yang bersifat 
mentradisi terproses dalam kurun waktu yang lama dengan bukti-bukti fakta yang diakui 
keabsahannya, sehingga menjadi norma dalam komunitasnya. Dalam mencapai kesempurnaannya 
melibatkan pemikiran dan pandangan sehingga selalu ada perubahan, dan etika merasuk ke dalam 
kearifan. Dalam pemikiran selanjutnya kearifan lokal bukan hanya sebuah karya seni budaya yang 
dipertontonkan (lukisan, pahatan, tarian, acara ritual) tetapi semua nilai arif yang ada dalam seluruh 
komponen kehidupan dalam komunitas atau masyarakat. Di Bali, Subak menjadi kearifan lokal, di 
Jakarta pelarangan sumur deep well adalah kearifan lokal tetapi pemancangan berpuluh-puluh tiang 
pancang tidak dikaitkan dengan apapun, demikian juga dengan BC/KDB (Building Coverage) tidak 
dikaitkan dengan sumur dalam (deep well). Urban Climatologie seharusnya menjadi kearifan lokal 
kota-kota besar dalam menyusun RUTRK.  

Sesuatu yang mentradisi tidak akan terjadi dalam waktu yang pendek karena ada nilai     turun-
temurun,  satu generasi memakan waktu 50 tahun. Sehingga jelaslah bahwa di dalam kearifan lokal 
terdapat etika yaitu etika terhadap lingkungannya, baik lingkungan fisik dan sosialnya.  

Pernyataan di atas merupakan hasil penelusuran dari : 

Etika berasal dari kata Yunani ethos (jamaknya ta etha) artinya adat istiadat atau kebiasaan. Dalam 
arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri 
seseorang atau masyarakat.  

Dianut dan diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya, dibakukan dalam bentuk kaidah, 
aturan atau norma yang disebarluaskan, dipahami dan diajarkan secara lisan kepada masyarakat. 
Kaidah, norma atau aturan ini menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Etika sering dipahami  
sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia 
yang arif. 
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Kaidah norma atau aturan ini sesunguhnya ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai 
tertentu, yaitu apa yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat tersebut untuk dikejar dalam 
hidup ini. Etika dipahami dalam pengertian yang berbeda dengan moralitas sehinga mempunyai 
pengertian yang lebih luas. Dalam pengertian ini, etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang 
bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi kritis tertentu. Etika 
adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar atau 
salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkrit (Keraf, 2002). 

PANDANGAN KANT DALAM KERAF   

Etika Deontologi (asal Yunani, deon : kewajiban dan logos : ilmu atau teori). Lakukan apa yang 
menjadi kewajibanmu sebagaimana terungkap dalam norma nilai-nilai moral yang ada. Sejalan 
dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan  dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah 
tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu 
memang baik untuk dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Etika 
Teleologi (asal Yunani, telos : yang berarti tujuan, dan logos : ilmu atau teori). Bertindak dalam situasi 
konkret tertentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan, berdasarkan tujuan atau 
akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan 
akibat baik. Teleologi lebih bersifat situasional dan subyektif. Etika Keutamaan, virtue ethics. Etika 
keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Juga, tidak mendasarkan penilaian moral 
pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan 
pengembangan karakter moral pada diri setiap orang (nilai moral bukan muncul dalam bentuk 
adanya aturan berupa larangan dan perintah, melainkan dalam bentuk teladan moral yang nyata 
dipraktekan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat).   

Tiga prinsip atau hukum universal yang merupakan perintah tak bersyarat.  

Pertama, prinsip universalitas, yaitu bertindak hanya atas dasar perintah yang kamu sendiri 
kehendaki akan menjadi hukum universal. Bagi Kant, kita mempunyai kewajiban untuk mematuhi apa 
yang kita anggap benar sehingga orang lain juga melakukan yang sama. Oleh karena itu, kalau kita 
menuntut orang untuk bertindak secara tertentu sesuai dengan hukum moral, kita sendiripun  harus 
bertindak seperti itu. Kedua, sikap hormat kepada manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri. 
Maka, hukum universal yang harus dipegang adalah bertidaklah sedemikian rupa agar 
memperlakukan manusia, apakah diri kita sendiri ataupun orang lain, selalu sebagai tujuan dari diri 
sendiri kita dan tidak hanya sebagai alat. Bagi Kant, manusia mempunyai harkat dan martabat yang 
luhur sehingga tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, ditindas, diperas demi kepentingan lain. 
Kita harus menuntut agar hak kita dihargai secara layak. Ketiga, prinsip otonomi. Kita harus bertindak 
berdasarkan kemauan dan pilihan sendiri karena hal itu baik, dan bukan karena diperintahdari luar 
(heteronomi). Tindakan itu dilakukan berdasarakan dan sesuai dengan kewajiban kita akan hukum 
moral universal, itu dilakukan karena kita sendiri menghendaki demikian.  

PERAN DAN INTERES PELAKU  PEMBANGUNAN 

Bangunan, kawasan, atau lainnya dimulai sejak munculnya sebuah ide awal dan sebuah keputusan 
untuk membangun, dilanjutkan dengan memasukan segala program (Etinger). Kearifan lokal sudah 
terlahir saat ide awal tersebut dimulai, karena ide awal sudah dipastikan melirik potensi site atau 
kawasan, berikut kearifan lokal atau kearifan alamnya. Persoalannya adalah koordinasi antara 
lingkungan fisik dan sosial seharusnya dilibatkan  dalam ide awal sehingga segala program tidak 
akan meninggalkan nilai-nilai lingkungan (fisik dan sosial budaya). Pemeran utama sebagai pelaku 
pembangunan yang memiliki konteks kearifan lokal adalah pemangku kebijakan yang 
mempersiapkan RUTRK dan aturan lainnya. Sangat disayangkan dalam penyusunan zonasi-zonasi 
dalam RUTRK termasuk floor area ratio (FAR) dan buiding coverage area (BCA) Jakarta The Greater 
hanya berdasarkan kriteria kepadatan (wawancara DR.IR. Danang Priatmojo. M Arc, ex ahli TPAK 
DKI Jakarta mundur). Bahkan tim TPAK hampir tidak bisa berbuat apapun dengan ide bangunan, 
tugas hanya memeriksa kelayakan gambar (tangga kebakaran dan sejenisnya). Demikian dengan 
Jakarta the Greater, bagaimana dengan kota lain yang belum melengkapi dengan RDTL (Rencana 
detail tata-ruang lingkungan) atau bahkan belum memiliki RUTRK Pejabat (legal formal atau legal 
tradisional), tidak boleh terjebak dalam Deontologie Etic (Khant), karena dituntut komitmen moral, di 
dalam moral terkandung kearifan mengembangkan dan mengimplementasikan etika politik 
pembangunan nasional, untuk memberikan tempat sentral kepada perlindungan lingkungan hidup 
(termasuk kearifan lokalnya)  dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional. Membangun 
pemerintahan yang bersih dan baik yang membawa dampak positif dalam keseriusan pemerintah 
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untuk menjaga lingkungan hidup termasuk secara konsekuen   mengimplemantasikan kedalam 
kebijakan perlindungan lingkungan fisik dan sosial-budayanya. Komitmen pemerintah juga 
dibutuhkan untuk membangun suatu kehidupan global yang lebih pro kepada lingkungan hidup (fiik 
dan sosial budaya). Tidak menjadikan lingkungan hidup sekedar untuk kepentingan ekonomi dan 
politik berbagai negara, khususnya negara maju.   

Kearifan juga dituntut dalam mengeluarkan ijin bangunan dan melakukan pengawasan secara ketat 
selama pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian bangunan. Pemangku kebijakan di bidang 
lingkungan hidup harus memiliki peran dengan mengembangkan  etika teleology etic termasuk di 
bidang sosial budaya. Dari pengalaman penulis selama berada di dunia lingkungan hidup, sudah 
seharusnya divisi lingkungan hidup diberikan penguatan disemua aspek khususnya sosial budaya, 
agar turunnya nilai-nilai kearifan lokal sangat terukur dan usulan proteksinya menjadi sangat jelas. 
Peran pemangku kebijakan dibidang dokumen lingkungan hidup wajib mengangkat persoalan nilai 
ekonomi dan kearifan lokal yang tertera dalam feasibility study.  Atas nama pembangunan, lapangan 
kerja dan peningkatan ekonomi tidak seharusnya menggunakan pandangan Deonotolgie Etic (tidak 
memiliki hubungan akibat) sehingga membawa pandangan publik ke arah adanya interes pribadi 

Pengembang memanfaatkan RUTRK dengan ketidak siapan pemerintah yaitu perubahan radikal 
sering terjadi terhadap RUTRK yang memiliki nilai tawar rendah, sehingga terbukti hasil 
pembangunan menggeser nilai-nilai kearifan lokal. Seperti kasus reklamasi Panturan Jakarta yang 
menempati wilayah hutan lindung (awalnya milik Dep Hut) merupakan lompatan perubahan tata-
ruang yang luar biasa karena bergesernya status kepemilikan dan hilangnya habitat monyet di 
bantaran sungai angke. Tidak berarti penulis menganggap monyet lebih penting dibandingkan 
manusia, tetapi persoalannya siapa yang akan menghuni di sana. Pemerintah sebagai pemangku 
kebijakan, dan atas  nama pembangunan menyokong gerakan pengembang yang “tahu tapi tidak 
mau tahu” tentang kearifan lokal, menggunakan jasa konsultan asing dengan wawasan globalnya 
berkolaborasi secara pura-pura tidak sadar menggeser nilai-nilai kearifan lokal. Bagaimana pula 
dengan Bukit Sari Gombel Semarang bisa menjadi kawasan permukiman (gambar 1 dan 2), demikian 
pula dengan Bandung Atas, sampai sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan run-off air larian, 
bagaimana abrasi dan peningkatan sedimentasi di daerah bawah. Cukupkah tenaga pemeriksa 
dokumen pelaksanaan RKL-RPL 

Gambar 1. Posisi Geografis Bukit Sari Gombel 
(Sumber : Goegle map) 

 
Gambar 2. Contoh Foto Jalan Dengan Kontur Yang Sangat 

Terjal Di Permukiman Bukit Sari Semarang 
(http://rumahdijual.com/semarang/792389) 

Selama tidak ada transparasi dan mau mendengan pandangan yang luas maka pembangunan tidak 
akan memberikan ruang bukan hanya pada kearifan lokal, tetapi semua nilai-nilai kearifan. Praktek-
praktek menggeser kewajiban AMDAL menjadi UKL-UPL adalah sesuatu yang jamak, tantangannya 
adalah beranikan pemerintah membuat aturan kewajiban pengembang membuka hasil kajian AMDAL 
dalam media publik. Mempermudah publik untuk mengakses semua dokumen lingkungan setiap 
proyek apapun, karena lingkungan bukan hanya milik pengembang, pemerintah atau rakyat tetapi 
lingkungan adalah milik semua mahluk hidup. 

Riset di bidang psikologi positif telah mendefinisikan kearifan sebagai koordinasi pengetahuan dan 
pengalaman,  dan ini adalah sengaja digunakan untuk improvisasi segala sesuatu dengan baik 
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(Hatter, 2004). Dengan definisi tersebut, kearifan selanjutnya didefinisikan sebagai sebuah gagasan 
multidimensi dengan mengikuti segi-segi: penyelesaian masalah  melalui pengetahuannpribadi dan 
aksi berkelanjutan, kontekstual, ketulusan hati pada keadaan dengan pengetahuan dari aspek-aspek 
positiv dan negativ  (atau kesulitan-kesulitan), Value berdasarkan aksi konsisten  dengan 
pengetahuan keragaman dalam opini etik.  Toleransi terhadap ketidak pastian dalam kehidupan 
tanpa syarat.  Empati pada pribadi seorang untuk memahami emosi pribadi seorang (atau menjadi 
berorientasi emosi), moral dan lainnya. Dan perasaan lain termasuk kemampuan untuk melihat 
pribadi seorang sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih luas (Ferarri, 2012). 

Pandangan Hatter dan Ferarri menunjukan bahwa pelaku pembangunan seharusnya mampu 
mentautkan pengalaman dan pengetahuan dalam menyelesaiakan idenya  dengan karakter aksi 
berkelanjutan, kontekstual, ketulusan hati terhadap wilayah penempatan idenya termasuk kearifan 
lokal di dalamnya. Kekhawatiran penulis adalah pada akhirnya pemangku kebijakan mengatas-
namakan demi pembangunan hanya menjadi corong pengembang, dalam konteks ini pemangku 
kebijakan benar-benar menggunakan deontologi ethics dan diperparah dengan diri pengembang 
hanya berpegang pada feasibility study, tanpa menghitung seberapa besar perhitungan nilai ekomoni 
akibat penurunan kualitas lingkungan sosialnya (ekonomi akibat nilai moral). Kasus perubahan 
desain reklamasi pantura Jakarta cukup memakan waktu yang lama, meskipun dalam proses tenggat 
waktu  pertentangan yang berlangsung alot/liat pembangunan tetap berlangsung dan pemangku 
kebijakan seolah-olah tutup mata, meskipun pada akhirnya dilakukan perubahan. 

Konsultan (lingkungan, perencanaan dan perancang) sebagai bagian dari pelaku pembangunan 
menjadi bagian penting dalam bertidak arif untuk menjaga kearifan lokal.    Semakin luas cara 
pandang konsultan lingkungan (macro scope) dan semakin tinggi kemampuan intelektualitas 
konsultan lingkungan akan semakin dalam mengukur  turunnya nilai sosial termasuk kearifan lokal, 
dan usulan proteksinya. Pengalaman bukan berarti akan membentuk kehadalan cara berpikirnya, 
tetapi berhenti karena merasa dijerat oleh butir-butir yang telah tertuang dalam Permen LH dan 
lainnya.  

Konsultan lingkungan juga memiliki ketergantungan kepada pengembang atau owners sehingga 
memilik peran keberpihakan.  

Peran perencana-perancang yang merangkap di konsultan dan dunia pendidikan, masih  mampukan 
mempertahankan ideologi dan identitasnya yang harus mempertahankan nilai-nilai luhur lingkungan. 
Konsultan lingkungan hadir sebagai penyusun dokumen lingkungan, tanpa harus mengerti alasan 
desain yang diusulkan oleh perencana, seharusnya tidak demikian. Peluang konsultan lingkungan 
membatalkan agar bangunan tidak dieksekusi pada saat nilai-nilai kearifan tidak bisa dipertanggung 
jawabkan. Konsultan lingkungan harus fanatik dalam memegang ideologi demi kearifan lingkungan 
(termasuk budaya di dalamnya). 

KEARIFAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN 

Membangun adakah tindakan yang arif, karena minimal menyediakan suatu kebutuhan yang memiliki 
hubungan dengan apa yang dibangun. Proses pembangunan minimal memiliki langkah atau tahapan 
antara lain: ide atau gagasan yang didasari oleh potensi site/kawasan termasuk kearifan alam dan 
lokal, penunjukan konsultan perencana, konsultan layak ekonomi (feasibility study) termasuk 
konsultan penjualan (marketing), konsultan layak lingkungan (Amdal/UKL-UPL), ijin bangunan 
termasuk TPAK, penunjukan kontraktor dan sistem pembangunan, pelaksanaan operasional 
bangunan termasuk pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan 
(RKL-RPL). Kearifan dalam mengangkat kearifan lokal sangat dibutuhkan dalam pengambilan setiap 
langkah/tahapan, dan tahap yang paling mendesak pada saat mewujudkan rencana program. 
Selanjutnya dapat diteruskan pada tahap berikutnya. 
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Gambar 3. Permukiman Traditional Sunda 
(Sumber : Purnama Salura, 2003) 

Gambar 4. Pengembangan Bandung ke arah Atas 
(Sumber : Goegle Earth,Agustus 2017) 

Membandingkan konsepsi permukiman arsitektur Sunda (Tonggoh, Palastra dan Cigenclang) dengan 
Bukit Sari gombel Semarang (Jawa Tengah), Bandung Atas dan Puncak Bogor (Jawa Barat) 
sepertinya tidak sebanding karena ada perbedaan waktu dan situasi. Tetapi dalam pandangan etika 
demi menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tetap harus bisa dibandingkan. Dalam konteks ini, konsepsi 
arsitektur permukiman Sunda   memiliki kearifan yang hakiki, menghasilkan nilai moral lingkungan, 
kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia. Konsep kesederhanaan yang diwujudkan dengan 
mempertahankan wilayah/bagian puncak sebagai hutan lindung yang tidak boleh disentuh (mitos 
kesakralan). Bagian lereng diwujudkan dengan penataan permukiman dan bagian bawah untuk 
pertanian, perkebunan, sawah dan genangan air (lihat gambar 3 dan 4) 

Sementara itu konsepsi Bukit Sari gombel Semarang (Jawa Tengah), Bandung Atas dan Puncak 
Bogor (Jawa Barat) adalah konsep manusia baru tetapi masih berpandangan lama (atroposentris) 
sementara permukiman berkonsep arsitektur tradisionil sunda adalah manusia lama dengan 
pandangan manusia baru (seluruh mahluk hidup dibutuhkan hidup untuk kehidupan mereka semua).  

Lain halnya dengan pelaksanaan pembangunan bangunan tinggi di Jakarta, praktek pelaksanaan 
FAR/KLB dan BCA/KDB seolah-olah sangat ketat namun pemahamannya sangat rendah. Artikulasi 
koefisien dasar bangunan menjadi sumir karena area non basement juga ditutup dengan plat beton 
(lihat gambar 2 dan 3). Ini adalah persolaan kearifan namun tergolong deontologie ethics. Peran 
pemangku kebijakan juga mengarah kepada deontologie ethics.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Praktek Pelaksanaan KDB, pada Akhirnya 
Seluruh Tapak Ditutup Plat Beton 

(Sumber : Penulis 2013) 

Gambar 6. Praktek Pelaksanaan Pembangunan yang 
Tidak Memberi Ruang Gerak Bagi Pejlaan Kaki 

(Sumber : Penulis 2013) 

Gambar di atas menunjukkan bukti nyata bahwa lingkungan bukan menjadi persoalan yang penting 
untuk kehidupan manusia. Bahwa pembangunan adalah nilai terpenting namun sebatas fisik 
bangunan, apakah bangunan tersebut merugikan lingkungan atau tidak, bukan persoalan. Sementara 
lingkungan dibutuhkan oleh manusia, disinilah nilai kearifan tersebut diukur. Krisis lingkungan 
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dewasa ini hanya dapat diatasi dengan merubah cara pandang dan perilaku manusia  terhadap alam 
yang fundamental dan radikal  (Arne Naess 1993). 

Keseluruhan proses pembangunan merupakan ujian bagi pemangku kebijakan yang dapat dimulai 
dari penyusunan RUTRK hingga UGDL dan RDTR melalui studi ekonomi lingkungan  kota dan 
bangunan (feability study) dengan mewujudkan kemampuan secara holistik dalam jangka waktu yang 
terukur (Ecologycal food print). Pemangku kebijakan lingkungan dituntut menanggapi kasus-perkasus 
setiap proses pembangunan sebagai pertanggung jawaban pejabat yang arif termasuk menanggapi 
kearifan lokal dan itu seharusnya ada dalam RKL-RPL.  

Konsultan lingkungan sebagai ujung tombak sebelum pemangku kebijakan di bidang lingkungan 
hidup mengeksekusi keputusannya, terlibat dalam reposisi  kearifan lokal paska pembangunan. 
Seluruh komponen pembangunan baik pemangku kebijakan, pengembang dan konsultan sangat 
dibutuhkan kearifan pembangunan, kearifan dalam pengertian yang lebih kompleks termasuk arif 
dalam menyikapi kearifan lokal. 

Berbeda dengan Bali dalam pandangan penulis, Bali berusaha tanpa sengaja menghadirkan yang 
bersifat kontras sehingga perbedaan antara Global dan lokalnya sangat menyolok/kontras, tetapi kaji 
ulang dampak sosial dalam kasus ini harus menjadi perhatian besar. Penulis ilustrasikan sebagai 
memasukan satu sendok sirup ke dalam ember berisi air, maka sirup tersebut akan kelihatan namun 
air akan tetap dominan tetapi lambat laun sirup tersebut merasuk dan merubah warna air . 

Harus disimak bahwa perilaku manusia adalah, meletakannya di tengah, sebuah pazel. Di sekeliling 
yang kita lihat kejadian sehari-hari   bahwa alternatif orang adalah, baik dan jahat, bijaksanaan dan 
ketololan, berwibawa dan kekanak-kanakan. Kita dibombardir secara konstan dengan konflik 
imaginasi dari manusia. Jelas dari pandangan tersebut dapat diartikan setiap orang akan mengalami 
perubahan sikap, jika terus menerus mendapatkan pengaruh dari lingkungannya, baik pengaruh 
tersebut sengaja diintervensikan atau tidak (Dale Omen-Smith Rebecca, 2013). 

Sementara itu sikap arif dapat dilihat pada pandangan WD.Ross (2003) dengan prinsip prime facie, 
dalam kenyataan hidup ini, kita menghadapi berbagai macam kewajiban moral bahkan bersamaan 
dalam situasi yang sama. Dalam situasi seperti  ini, kita perlu menemukan kewajiban terbesar untuk 
membuat perbandingan antara kewajiban-kewajiban itu.  

Perhatian kita semua harus menuju pada prinsip-prinsip Etika lingkungan :  

Hormat terhadap alam (respect for nature), Prinsip Tanggung Jawab (‘moral responsibilty”), Solidarita 
Kosmis (“cosmic solidarity”), Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (‘caring for 
nature”), Prinsip No Harm, Prinisp Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam, Prinsip Keadilan, 
Prinsip Demokrasi, Prinsip Integritas Moral (Keraf, 2002) 

KESIMPULAN 

Setiap pelaku pembangunan memiliki interesnya masing-masing dan mereka terlibat dalam turunnya 
kualitas kearifan lokal karena dengan pandangan deontologie ethic. Para pelaku pembangunan harus 
mampu menegakkan profesionalisme yang proporsional antara professional dibidang 
keprofesionalannya dan melihat lingkungan dengan professional beedasarkan Keterlibatan 
masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam menyikapi setiap rencana pembangunan sebagai rasa 
tanggung jawab sebagai manusia yang arif. Pemangku kebijakan harus lebih bersikap arif dalam 
menghadapi pembangunan dengan meninggalkan deontologie ethic dan menggantikannya dengan 
teleologi ethics. Pelaku pembangunan harus semakin memahami moral lingkungan sehingga  terlihat 
memiliki kearifan virtue ethics.  Kaji ulang dampak lingkungan merupakan jalan tindakan arif dalam 
mengembalikan keraifan lokal. Moral dan kerochanian akan tercermin bagi pelaku pembangunan dan 
akhirnya mampu mewariskan/melekatkan nilai sosial dalam pembangunan tersebut. Kerifan peran 
pemangku kebijakan menajdi kunci kearifan pelaku pembangunan lainnya. Sudah waktunya dibentuk 
KPK lingkungan. 
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