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Peluang Mengembangakan Arsitektur untuk Rakyat dan  
Arsitek Berwawasan Kerakyatan 1 

 
Tjuk Kuswartojo2 

    
PENDAHULUAN.   
 Penggunan istilah rakyat yang bahasa Inggrisnya people pada umumnya dihindari. Karena  
istilah rakyat sering diasosiasikan dengan pemuda rakyat atau lembaga kesenian rakyat yang 
berbau komunis yang masih dilarang di Indonesia. Walapun demikian istilah rakyat tidak bisa 
dihilangkan, karena masih ada koran Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat dan bahkan parlemen kita 
juga disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Seminar ini tampaknya juga mau menghindari istilah 
"rakyat" dengan menyebutkan Arsitektur Populis. Apapun yang dimaksud, menyimak latar belakang 
dan  tujuan seminar ini, arsitektur populis dimengerti sebagai arsitektur untuk rakyat dan arsitek 
yang berwawasan kerakyatan. Rakyat yang dimaksud bukan hanya penduduk suatu wilayah, tetapi 
suatu lapisan masyarakat yang kehidupannya tergantung pada pelayanan negara. 
 Ada suatu situasi di Indonesia dimana para arsitek hanya memperhatikan lapisan 
masyarakat yang justru sangat mandiri, yang tidak memerlukan layanan negara dan bahkan 
menentukan negara harus berbuat apa. Arsitek hanya membela yang bayar walaupun sering tidak 
benar, tetapi disisi lain muncul arsitek justru membela yang tidak berdaya. Seperti yang 
dikemukanan dalam latar belakang seminar, ada Romo Bilyarto Mangunwijaya telah mengajak 
orang pinggir kali code untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Sedang Ikatan Aristek 
Indonesia Indonesia sendiri pernah membentuk Arkom (Arsitek Komunitas) dan pernah hadir  
AKPPI (Asosiasi Konsultan Pembangunan Indonesia) yang semuanya berniat melayani rakyat, 
tetapi  konon  kini sampai dalam posisi hidup enggan matipun tidak.  
 Tahun 2017 seharusnya merupakan babak baru untuk pengembangan profesi arsitek dan 
pengetahuan tentang arsitektur yang berorientasi kerakyatan. Elitisme profesi arsitek seperti yang 
berkembang pada pertengahan ke 20 di Amerika dan Eropa telah dihindari dengan UU No.6/2017. 
Undang-undang yang disahkan bulan Agustus yang baru lalu telah secara implisit dan eksplisit 
memuat pemikiran yang berkaitan dengan arsitektur untuk rakyat dan arsitek berwawasan 
kerakyatan sebagaimana yang dapat kita tafsirkan dari pernyataan yang tercantum dalam UU  
berikut: 

1. Arsitek adalah suatu profesi untuk mensejahterakan rakyat. Dalam konsideran 
pertama disebutkan. Bahwa arsitek dalam mengembangkan diri memerlukan pendidikan 
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya 
untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Arsitektur tidak sebatas gedung, tetapi gubahan ruang dan lingkungan binaan 
sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan (sistematika dan pendalaman tentang tahu 
yang tacit maupun eksplisit), teknologi (kememapuan mengkonversi energi dan materi)  
dan seni ( ungkapan perasaan keindahan). Dalam pasal 1 disebutkan  bahwa  Arsitektur 
adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam 
menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan 
peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah 
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estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan 
kemudahan. 

3. Layanan arsitek bekerja sama dengan ahli lain . Pasal 4 menyebutkan  adanya layanan 
Praktik Arsitek dapat dilakukan secara bersama dengan profesi lain, (a).  perencanaan 
kota dan tata guna lahan; (b). manajemen proyek dan manajemen konstruksi; (c). 
pendampingan masyarakat; dan/atau (d). konstruksi lain. 

4. Arsitek formal (diregistrasi) dan informal (tidak perlu registrasi, bebas). Pasal 6 
menyebutkan bahwa : Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda 
Registrasi Arsitek (STRA). Ketentuan ini dikecualikan untuk seseorang yang merancang 
bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, 

5. Pengembangan tanggung jawab sosial sebagai bagian pengembangan 
keprofesian. Pasal 17 menyatakan tanggung jawab pengembangan keprofesian 
berkelanjutan diselenggarakan oleh organisasi profesi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bertujuan 
: (a). meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Arsitek; (b) dan  mengembangkan 
tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat. Yang 
dimaksud dengan "tanggung jawab sosial Arsitek adalah tanggung jawa Arsitek untuk 
berperan serta dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan jasa Arsitek, antara lain, 
merancang bangunan bagi masyarakat yang tidak mampu. 

 Dengan undang – undang tersebut telah terbuka peluang bagi kehadiran dan 
perkembangan arsitek populis, arsitek berwawasan kerakyatan yang menghasilkan arsitektur untuk 
rakyat. Menjadi tugas lembaga pendidikan dan organisasi profesi untuk mengisi, memanfaatkan 
dan mengembangkan peluang tersebut 
 
ARSITEKTUR UNTUK RAKYAT BUKAN GAGASAN BARU 
 Arsitek yang menggarap arsitektur untuk rakyat bukan hal baru, bahkan sebelum ada 
arsitek untuk raja dan gereja, telah ada arsitektur untuk  rakyat, tetapi perancangnya tidak pernah 
disebut arsitek. Ketika arsitek menjadi pengetahuan dan profesi eksklusif kehadiran arsitek yang 
melayani rakyat justru dipandang tidak biasa dan kurang mendapat perhatian di lingkungan 
pendidikan arsitek. Bruno Taut arsitek Jerman yang di Indonesia kurang dikenal karena tidak 
dianggp maestro seperti Frank Loyd Wright, Le Corbusier, Mies vand Rohe, Gropius, Ero Saarinen 
dan lain – lainnya sesungungguhnya adalah pelopor arsitektur untuk rakyat. Dengan mengor-
ganisasikan buruh dalam suatu koperasi dan dengan pendekatan partisipatif, antara tahun 1924-
1931, Bruno Taut  merancang dan membangun sekitar 12.000 rumah bagi buruh. 
 Karya Bruno Taut tidak pernah dipelajari secara medalam dan tidak dijadikan acuan dalam 
program arsitektur di Indonesia, paling tidak sampai tahun delapan puluhan.  Umumnya karya yang 
dibahas dan dijadikan contoh adalah nama besar para arsitek pembuat gedung besar dan 
monumental. Padahal Spiro Kostof mengungkapkan bahwa selama berabad lingkungan buatan 
yang dipengaruhi oleh profesi Arsitek secara kuantitatif sangat kecil. Karena itu profesi arsitek 
sering diasosiasikan dengan pengabdian buat yang kaya dan yang berkuasa saja. Karya dan 
pelayanan yang mereka berikan adalah karena diminta oleh yang berkuasa, atau yang kaya, 
makmur dan mampu membayar (Kostof, 1977). Kemurahan hati atau wawasan yang berkuasa dan 
yang kayalah yang  kemudian  mendorong  Arsitek memperhatikan rakyat. 
 Hassan Fathy, arsitek Mesir, tahun 60an merancang dan mengorganisasikan pembangunan 
rumah bagi orang miskin di perdesaan di Mesir. Hasil karyanya didokumentasi dalam buku: 
arsitektur untuk orang miskin, yang diterbitkan tahun 1973. Buku tersebut tidak menjelaskan 
tentang bagaimana proses melayani orang miskin, tetapi bagaimana dia memlih material dan 
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membuat rancangan yang dianggapnya cocok bagi orang miskin perdesaan Mesir. Sebagai arsitek 
Hasan Fathy memang tidak ditugasi dan diongkosi oleh pengguna bangunan tetapi justru oleh 
lembaga internasional. 
 Kritik terhadap kecilnya peranan profesi Arsitek dalam pembentukan lingkungan buatan, 
juga dilontarkan Doxiadis sekitar lima puluh tahun yang lalu (Doxiadis, 1968). Kecilnya peranan ini 
dimengerti sebagai konsekuensi lingkup pelayanan Arsitek yang hanya tertuju pada yang mampu. 
Di Indonesia kritik yang sama diungkapkan oleh Prof. Hasan Poerbo, tahun 1967, dalam 
ceramahnya dihadapan mahasiswa jurusan (bagian) Arsitektur ITB dalam ragka reorientasi 
pendidikan untuk menyambut orde baru. Menurut beliau orientasi pelayanan Arsitek pada 
penguasa harus dirubah. Arsitek harus lebih meningkatkan keefektifan pelayanan sosialnya. 
Ceramah tersebut tidak terdokumentasikan dan tidak banyak yang mengingatnya., tetapi beberapa 
tahun kemudian dicoba dilaksanakan dalam praktik. 
  
PRAKTIK PROF. HASAN POERBO DAN PUSAT PENELITIAN LINGKUNGANN HIDUP ITB (PPLH-ITB) 
 Apabila arsitektur hanya sebatas gedung, karya Prof. Hasan Poerbo dengan PPLH ITB 
bukan arsitektur, tetapi apabila arsitektur diartikan ruang dan lingkungan binaan, bolehlah karya ini 
dianggap sebagai karya arsitektur. Karena seperti yang disebut dalam ketentuan umum UU 
No.6/2017, Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara 
utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan 
peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta 
mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.  
 Ada beberapa kegiatan almarhum Prof Hasan Poerbo, guru besar asitektur ITB, dalam 
penanganan lingkungan binaan yang berbasis komunitas. Antara lain : pengorganisasian 
Masyarakat Bandung untuk perbaikan jalan, perbaikan kampung berbasis komunitas di Cikutra dan 
Babakan Surabaya, bina lingkungan (BILIK) di Citeurep. Meski praktik tersebut dilakukan sekitar 30 
sampai 50 tahun yang lalu, tetapi ideologi, konsep dan metoda yang digunakan tetap relevan untuk 
masa kini. Contohnya adalah apa yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun sebagai 
berikut: 
  
a. Menggubah Bukit Berteras Cigaru Ciamis Utara. 
 Cigaru adalah suatu dukuh terpencil berpenduduk sekitar 700 orang terletak  di Kecamatan 
Panawangan, Kabupaten Ciamis bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kuningan di hulu 
sungai Citanduy. Perbukitan bekas perkebunan (karet) yang hanya ditanami singkong dan ditanami 
kelapa yang telah tua ini, tidak tergarap secara layak, dan dianggap tererosi yang dapat menjadi 
beban pelumpuran Citanduy. Prof Hasan Poerbo sebagai pimpian PPLH ITB melakukan kegiatan 
di dukuh ini selama sembilan tahun, yang dapat  dibedakan dalam dua bagian.  
  Bagian pertama dilakukan dalam dua tahun (1980-1982), merupakan proses membangun 
komunikasi, memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta mencoba 
mewujudkan apa yang disepakati. Dimulai dengan membangkitkan kemauan untuk merubah 
hidupnya dengan mengubah cara bertani yang marjinal. Ditawarkan pemanfaatan kelapa, yang 
ditolak masyarakat yang menghendaki merubah pertanian lahan kering menjadi sawah yang 
ternyata tidak layak. Sepakat untuk mengembangkan penterasan dan mengembangkan pertanian  
palawija dan sayuran, dan memang menunjukkan hasil memuaskan, pendapatan meningkat 
sepuluh kali lipat dalam jangka dua tahun. Banyak dukuh lain yang tertarik untuk meniru Cigaru. 
Dikemudian hari terpantau bahwa dukuh yang meniru (Sukadana, Karangpari) ternyata lebih 
berhasil dari Cigaru yang pertama kali dijadikan mitra PPLH ITB.  
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 Bagian kedua (1982-1989), adalah pengembangan dan penyebaran pengalaman, dari 
seluas 3 Ha di satu dukuh menjadi sekitar 25.000 Ha di 32 dukuh. Sejak tahun 1985, PPLH ITB 
menarik diri dan digantikan oleh Yayasan Bina Lingkungan Hidup, sebagai lembaga pembina 
swadaya lokal.  
 Sebagai lembaga dilingkungan teknologi, PPLH ITB melakukan upaya tanpa suatu  
ideologi, teori dan konsep sosial yang eksplisit. Hadirnya para sosiolog dan pakar ilmu sosial 
lainnya memberi nama kegiatan PPLH ITB sebagai Participatory Action Research, ada yang 
menyebutkan sebagai Human Action Model dan ada juga yang menyebutkan bahwa PPLH ITB  
berideologi Humanistic Egalitarian. 
 Setelah 10 tahun PPLH merubah bukit gersang menjadi pertanian lahan kering berteras, 
kemudian masuk pengairan yang dibagun pemerintah. Bukit lahan kering berteras kemudian 
menjadi sawah berteras yang tidak lagi didampingi oleh PPLH ITB. 
 
b.  Mukiman Tukang Pulung Sampah. 
 Awalnya PPLH ITB melihat bahwa sampah telah menjadi masalah, tetapi kota dilain pihak 
juga melihat bahwa ada anggota masyarakat yang hidup dari sampah. Pertanyaan yang kemudian 
timbul adalah dapatkah tukang pulung sampah ini lebih digiatkan dan di tingkatkan kemampuannya 
agar lebih banyak sampah termanfaatkan. Penelitian yang dilakukan bersama rekan dari ISS 
(Institute of Social Studies) tahun 1980, menyimpulkan bahwa pemulung sampah hanya dapat 
menyerap sekitar 3% sampah kota padahal sekitar 90% nya dapat dimanfaatkan sebagai kompos 
atau untuk didaur ulang. Juga didimpulkan bahwa pemulung berherarki dan terorganisasikan 
secara rapi, tetapi mengandung sifat eksploitatif. Gagasan yang kemudian timbul adalah bahwa 
pemulung ini perlu  mengembangkan dirinya  dalam suatu koperasi.  

Untuk mewujudkan gagasan ini dipilih komunitas pemulung yang kebetulan bermukim di 
depan Kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung yang berada dibawah dua pohon jati, karena itu 
disebut masyarakat Jati Dua. Persoalannya adalah bagaimana mendorong mereka untuk 
berkoperasi apabila untuk berkomunikasi saja mengalami kesulitan. PPLH ITB mendapatkan 
bantuan LSP yang mengirimkan sosiolog muda (perempuan) yang bukan hanya berhasil 
berkomunikasi tetapi juga diakui sebagai anggota komunitas pemulung dan tinggal bersama 
mereka selama tiga bulan. Dari sosiolog muda inilah dimengerti bahwa para pemulung menghadapi 
masalah jati diri, karena mereka tidak diakui sebagai penduduk kota yang berhak menyekolahkan 
anaknya, mendapatkan pelayanan kesehatan, menyimpan uangnya di bank dan yang penting tidak  
bisa mendapatkan pengesahan sebagai suami isteri walaupun telah mempunyai anak. Saran yang 
diberikan adalah agar PPLH ITB menyelenggarakan perkawinan masal bagi para pemulung ini, 
selain untuk mengangkat harga diri mereka juga untuk membangun komunikasi.  

Atas saran tersebut PPLH ITB menyelenggarakan pesta perkawinan masal, dan ketua 
PPLH menjadi wali para pemulung yang berbahagia. Sejak itu komunikasi terbangun, para 
pemulung dapat diberi pelajaran berkoperasi dan berperanserta membangun koperasi dan menjadi 
mitra pelaksanaan berbagai maca, program seperti : pembuatan kompos, pertanian kota, 
perternakan kelinci, pendaur ulangan plastik dan kertas. Selama tiga setengah tahun koperasi 
pemulung berhasil terus meningkatkan tabungannya, menjaga stabilitas pendapatan pemulung dan 
mengurangi tekanan eksploitasi para pengumpul. Upaya ini terhenti karena “pembinaan” diambil 
alih oleh Dinas Sosial, para pemulung harus pindah dari tempat tinggalnya yang mereka duduki 
secara liar dan karena tempat tersebut akan menjadi wadah pesta besar Festival Film Indonesia. 
Selain itu menurut konsep pemerintah pada waktu itu (1983) memulung adalah pekerjaan yang 
dinilai tidak pantas. 
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Oleh dinas sosial para pemulung dikumpulkan di perumahan yang disebut dengan pondok 
sosial, dan dibina untuk alih profesi dari pemulung untuk menjadi salah satu dari tiga pelatihan 
yang disediakan : yaitu penjahit, tukang batu atau bengkel. Setelah dilatih selama  3 (tiga) bulan, 
mereka dianggap siap untuk mandiri dan dilepas di masyarakat, dengan dibekali dengan peralatan 
yang menjadi pilihan usahanya. Dari 50 KK yang dilatih dan dilepaskan, hanya seorang yang 
berhasil menjadi penjahit, lainnya menjadi tidak tidak jelas, tetapi masih bisa bertahan karena 
mempunyai tabungan yang disimpan di PPLH ITB. Ketika tabungan mulai habis, mereka berkumpul 
di kantor PPLH-ITB dan menyatakan keinginannya untuk kembali bergelut dengan sampah dan 
ingin menyatu sebagai satu komunitas. Mereka diminta mencari lokasi yang cocok, dan prof Hasan 
Poerbo mengusahan dukungan dana yang di kemudian diperoleh dari perkumpulan ibu-ibu di 
Belanda sebesar 120.000 gulden. Dengan dana ini dibentuklah Yayasan ABAH (Atap Bahagia) 
yang membeli tanah dan membangun rumah dengan konsep : perumahan untuk mengolah 
sampah. Para bekas pemulung tidak lagi harus berkeliling kota tetapi dengan berunding dengan 
PD Kebersihan Kota Bandung dikirim satu truk sampah setiap hari untuk di dipilah yang mana yang  
anorganik dan bisa didaur ulang. Material organik diolah menjadi kompos. Hasil pengolahan 
sampah inilah yang menjadi sumber penghidupan penghuni mukiman ini.   

Setelah tujuh tahun PPLH ITB mendampingi, terjadi perubahan sikap PD Kebersihan dan 
sikap para penghuni perumahan "eco village" itu sendiri. Kondisi mukiman mulai tidak terkendali, 
karena secara diam-diam pemulung yang menghuni mengalihkan haknya pada orang lain. Sedang 
sepeninggal Prof Hasan Poerbo PPLH ITB tidak aktif, jejaring kerjanya terpustus dan kelanjutannya 
menjadi tidak jelas. 
 
c.  Pengalaman di Desa Barengkok .  
 PPLH ITB melakukan kegiatan pengembanagan komunitas di desa Barengkok, Kecamatan 
Jasinga Kabupaten Bogor. Dari kajian atas dampak perkembangan kawasan industri di Bekasi 
terhadap para pembuat bata di Cikarang, di ketemukan adanya invasi pembuat bata tersebut ke 
Jasinga. Di desa Barengkok Jasinga ditemukan bahwa para pendatang dari Cikarang tersebut 
tidak menetap, tetapi hanya membeli tanah bahan baku bata dan langsung membuatnya ditempat 
tersebut. Memang ada masyarakat setempat yang juga memproduksi bata, tetapi belum dapat 
menyaingi kualitas yang dihasilkan Cikarang.   
 Desa Barengkok terletak disebelah selatan bakal kota baru Tiga Raksa di Kabupaten 
Tangerang. Diperkirakan perkembangan kota ini meningkatkan permintaan akan bata, yang akan 
berpengaruh pada Barengkok. Dikhawatirkan permintaan yang besar tersebut apabila tidak 
ditanggapi secara bijak dan dengan kemampuan tawar yang kuat dari Barengkok, yang akan 
terjadi adalah proses perusakan lingkungan dan pemiskinan. PPLH ITB masuk desa ini dengan niat 
mencegah perusakan lingkungan dan pemiskinan ini. 
 Gagasan awalnya adalah mengajak para pengrajin bata ini untuk menggunakan teknik yang 
lebih baik dan lebih memenuhi standar agar dapat masuk ke pasar Tangerang. Juga akan diajak 
untuk menerapkan teknik penggalian tanah liat agar tidak merusak sistem pengairan sawah agar 
tidak terjadi kerusakan tata air seperti yang terjadi di Cikarang. Pinjaman modal akan digunakan 
sebagai sarana untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan dan juga 
mendorong penggunaan teknik baru. Pengkajian lebih mendalam di Barengkok ternyata me-
nunjukkan bahwa pembuatan bata bukan satu – satunya permasalahan dan bukan masalah utama. 
Di desa ini ternyata banyak aktifitas ekonomi yang juga berkaitan dengan lingkungan seperti: hutan 
rakyat yang tidak menguntungkan pihak rakyat, pertanian lahan kering yang marginal dan merusak 
dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kota. Semuanya mengeluhkan 
kekurangan modal, oleh karena itulah akhirnya PPLH ITB menentukan sikap untuk membantu 
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pembangunan lembaga keuangan lokal. Dengan bantuan CCA dan bekerjasama dengan BK3D 
(Badan Koordinasi Kooperasi Kredit Daerah), didirikanlah koperasi kredit. Dalam jangka 2 (dua) 
tahun berdiri dua koperasi, tetapi tidak berjalan mulus. Sebabnya adalah sulit untuk mendapatkan 
tenaga pegawai koperasi yang memadai, oleh karena diseluruh desa hanya ada empat orang yang 
berpendidikan SMP keatas yang telah mempunyai pekerjaannya sendiri. Walaupun demikian upaya 
ini telah  dipelajari dan ditiru oleh desa lain , yang ternyata lebih maju dari apa yang didukung oleh 
PPLH ITB. 
 
KONSEP DAN METODA DARI PRAKTIK PROF. HASAN POERBO 
 Refleksi atas Praktik yang dilakukan Prof. Hasan Poerbo, disertai dengan kajian teoritik dan 
masukan dari para ilmuwan seperti: Sayogya, Tjondronegoro, Loekman Soetrisno, Soetandyo,  
PJM Nas, David Korten, Norman Uphoff, Ben White, David Morley, Jack Craig, dapat  
dikembangkan konsep berikut: 

� Aristektur bukan hanya gedung tetapi juga mencakup berbagai aspek di luar batas 
gedung (architecture beyond building). Arsitektur adalah wujud hasil pemikiran 
integratif dan tindak koordinatif, yang dapat diterapkan pada lingkungan binaan yang 
lebih luas daripada hanya gedung. 

� Bertolak dari pandangan antroposentris dan sosio sentris. Kebutuhan dan 
kepetingan manusia dan masyarakat harus menjadi menjadi dasar untuk menggubah 
lingkungan binaan. 

� Fokus pada manusia dan masyarakat yang tidak berdaya. Perkembangan kehidupan 
telah membuat terjadinya stratifikasi sosial, yang disebabkan karena tidak semua orang 
mempunyai kemampuan yang sama untuk mengikuti perkembangan. Ada golongan 
yang tidak berdaya dan inilah yang harus menjadi pumpunan perhatian. 

� Jejaring kerja dan peran serta. Segala upaya hanya dapat membuahkan hasil yang 
sesuai dengan nilai yang dianut dan tujuan hendak dicapai, apabila dilakukan dengan 
jejaring kerja yang kokoh dan partisipasi yang tinggi  

 Selanjut dari pengalaman juga dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembangunan 
berbassis komunitas diperlukan langkah – langkah sebagai berikut: 

� Membagun kemauan bersama untuk berubah, maju dan berkembang. Merubah nilai 
budaya kemiskinan menjadi budaya yang berorientasi dapa masa depan dan berbasis 
percaya diri. 

� Menemukan pemimpin komunitas, orang dalam yang disegani (yang digugu dan ditiru)  
yang dapat menajdi panutan. 

� Membangun organisasi yang memperkuat solidaritas, untuk melakukan pembagian 
tugas  dan  menjamin terjadinya saling memperhatikan dan saling mengawasi.  

� Membangun akses pada sumberdaya untuk pengembangan  
 
PENUTUP 
 Konsep dan metoda itulah yang ditawarkan sebagai karakter arsitektur untuk rakyat dan 
arsitek berwawasan kerakyaran, yang dalam seminar ini disebut arsitektur populis. Sekiranya 
tawaran ini dapat diterima, lembaga pendidikan yang berniat mengembangkan arsitektur populis 
perlu melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan dan menyusun kurikulum yang 
diturunkan dari konsep dan metoda yang ditawarkan. Pengetahuan tentang manusia dan 
masyarakat yang kini berkembang luas perlu dipilah dan dipilih. Interaksi dan interdependensi   
antara manusia dan masyarakat dengan ruang dan lingkungan binaan  (atau apa yang disebut 
human ecology) perlu dipertimbangkan sebagai pokok pengetahuan yang wajib dipelajari. 
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 Sesuai dengan undang – undang, organisasi profesi perlu mengembangkan dan 
melaksanakan pembinaan pelayanan yang oleh UU disebut pendampingan masyarakat dan  
tanggung jawab sosial Arsitek. Selanjutnya Arsitek yang tidak harus memilik STRA, harus 
dipandang sebagai peluang untuk membina dan mengembangakan arsitek populis. 
 
Bandung 9 September 2017 
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