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ARSIT EKT UR M ODEREN DAN PASCA M ODEREN
PERTEMUAN KESEPULUH – TATAP MUKA + DUKUNGAN MULTIMEDIA + DISKUSI

PERANG DUNIA II DAN SESUDAHNY A


PERANG D UNIA KE II
Umum: Potensi-potensi desain PD I I 
dimanfaatk an untuk mempr oduk si alat
per ang
seper ti
Geodeti cs
Dome-nya
Bűck minster Fuller digunak an oleh U S mar inir
dan seter usnya. PD I I pun menstimulasi
pengembangan tek nologi k hususnya untuk
k ek uatan-k ek uatan destr uk tif.



M EM BANGUN KEM BALI KOTA-KOTA BESAR
Kota-k ota besar yang hancur pada Per ang
Dunia Ke I I (PD I I ) mer upak an k esalahan
k olek tif masyar ak at di masa lalu namun juga
mer upak an har apan k olek tif masyar ak at
ter hadap masa yang ak an datang.
1.
Rotter dam, Belanda – Pusat k ota
dibangun k embali, di antar anya simbol
patung monumental k ar ya Ossip
Zadk ine.
2.
London, I nggr is – Li near Ci ty dibangun
oleh k elompok M ARS dan County of
London Pl an oleh For shaw and
Aber cor mbie.
3.
Br asilia – Rencana Kota k ar ya Lucio
Costa dan Oscar Niemeyer mir ip
Bar r oque Pl an di V er sailles dan
W ashington.
4.
Reston, V ir ginia, Amer ik a Ser ik at – Kar ya
per usahaan sw asta atau devel oper
yang mer upak an sur ga bagi k ehidupan
k elas menengah.



RUM AH TINGGAL D I AM ERIKA SERIKAT
Keter gantungan k ota k epada k endar aan ber motor  mengak ibatk an 2/3
penduduk di daer ah padat membutuhk an k endar aan. Los Angeles 
lingk ungan subur ban dengan k omplek s r umah tinggalnya yang paling suk ses di
dunia yang dapat mengatasi masalah k endar aan di atas.



PROPERTY BOOM
Fak tor lain yang mulai mer ubah w ajah k ota  k euntungan finansial yang besar
yang semak in ber tambah pula ak ibat per tumbuhan k omer sial pasca PD I I .
Pusat k ota  tempat nyaman bagi par a inv estor untuk menempatk an outl etW ani t a S ubadr a Abi oso Ir ., MT
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nya, tempat tinggal ber tar if mur ah bagi populasi pek er ja yang tidak mampu
tinggal di daer ah subur ban dan yang tidak memilik i k endar aan ak ibat
meningk atnya k ebutuhan ak an tempat k er ja di k ota, untuk sek olah, r umah
sak it dan tempat r ek r easi.
Hampir semua negar a mengembangk an l and-use pl anni ng system. Br i tish Town
and Countr y Pl anni ng Act 1947  mer upak an yang ter lengk ap. Pada
k enyataannya sistem ter sebut masih mer upak an tangan pemer intah dan
dalam ek onomi k apitalis  etik a inv estasi mulai mendominasi k ebutuhan sosial.
Sistem secar a tidak k r itis mener ima pr insip-pr insip pengembangan k embali
tanpa patok an  mengak ibatk an meningk atnya har ga tanah di luar k endali.


NEO LIBERTY
Ber tentangan dengan pendek atan M I ESI AN (M ies v an der Rohe) yang
cender ung anonim dan multi nasionalisme yang tidak ber w ajah  filosofi
M I LANESE (M ilan – I talia) mendapat pengar uh fasa pr imitif k apitalisme yang
sengaja menggunak an r efer ensi histor is untuk mencapai gengsi
masyar ak atnya.



GED UNG-GEDUNG UMUM
Tahun-tahun pasca PD I I  ditandai dengan hadir nya sejumlah gedung umum
yang luar biasa, baik dalam v ar iasi, k easlian, maupun k ualitas tek nik
mengalahk an segalanya bahk an segala yang disebut sebagai V i ctor ian Age =
designat ing or of a st yle of archit ecture, decorat ions, and furnishings of t he 19t h
cent ., charact erized by massiveness, flow ery carving, and ornat e design.
Selama 50 tahun, depr esi, k ek acauan politik dan peper angan  menghasilk an
lahan subur bagi pemik ir an teor i per ger ak an moder en ak an tetapi sedik it sek ali
k emungk inan untuk mer ealisasik annya.
M asyar ak at pasca PD I I menyediak an k esempatan ek onomi dan politik dan
tidak ada alasan lagi bagi AM untuk mengasosiasik annya dengan sosialisme.
Sek tor umum + pr ibadi ber padu membentuk jar ingan ek onomi yang k omplek s
dan memper k uat k apitalisme. Kek uatan ter sebut diek spr esik an pada k ar yak ar ya ar sitek tur baik yang dipesan oleh k lien-k lien publik maupun pr ibadi 
selur uhnya sangat ber lebihan dan imajinatif, mengek splor asi segala
k emungk inan desain moder en baik str uk tur al maupun spasial.



ARSITEKTUR IND USTRIAL
Abad 19 sangatlah tidak lazim melibatk an ar sitek untuk mendesain gedunggedung industr i. Kecuali untuk k epentingan pr estis atau mengolah k epek aan
lingk ungan k husus seper ti k amuflase ar sitek tur  ar sitek tur industr ial.



D ESAIN PERUM AHAN
Sebagai tambahan pada sk ala besar inv estasi k omer sial dan industr i pasca PD
I I  tidak k alah penting membangun per umahan bagi k aum misk in dan tuna
w isma. Hal ini tidak saja dilak uk an secar a intensif ber dasar k an dampak PD I I
ak an tetapi juga ber dasar k an masalah populasi  ber bagai teor i
per encanaan muncul ber dasar k an masalah populasi yang jelas ter jadi di
negar a-negar a Dunia Ketiga dan juga dampak dar i industr i U tar a.
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M ASALAH D ESAIN PERUMAHAN
M eliputi masalah alienasi = aneh 
ter cer abut dar i k omunitas umum. M esk ipun
ditujuk an untuk
memenuhi k ebutuhan
k omunitas  blok -blok gedung tinggi
mengak ibatk an isolasi + k esepian disamping
menciptak an gedung-gedung flat tanpa
w ajah + tanpa identitas + tanpa pr iv asi +
tanpa r uang per tahanan di sek itar tempat
tinggal. Juga masalah sumber daya  nilai
tanah di pusat k ota menciptak an k epadatan per umahan yang sangat tinggi.



THE SQUATTER SETTLEM ENT
T he Squater Settl ement = Per muk iman I legal atau Liar  salah satu r espon
ter hadap
masalah
per umahan.
Ek onomi
pasar
siap
untuk
menginv estasikannya k e dalam pr oyek -pr oyek k omersial  ak an tetapi k ur ang
bagi pr oyek -pr oyek dengan har ga mur ah seper ti per umahan bagi k elas
pek er ja. Pemer intah boleh jadi member i subsidi untuk menjembatani
k esenjangan finansial yang ada sejauh par a pek er ja diper luk an sejumlah
k onsumen yang ak an mendapat r umah tinggal. Jadi pengembangan
per umahan bagi penghuni liar  salah satu pemecahan.



THE ARCHITECTURE OF ECOLOGY
T he Ar chi tectur e of Ecol ogy  salah satu
r espon lain ter hadap masalah per umahan.
Aw al tahun 1970-an hadir k r isis lain dalam
dunia ek onomi  ter sadar nya dunia bar at
ter hadap semak in menipisnya per sediaan
bahan bak ar fosil. Desain-desain Rumah
Tinggal dengan ener ji alter natif semak in
dik embangk an dengan mencar i sumber sumber lain yang dapat ter bar uk an =
r enew abl e.



HI STORI SI SME BARU
Per masalahan di atas  menjadik an teor i
ar sitek tur menjadi sangat jauh dar i dunia
nyata.
Sejar aw an Char les Jenck s memper k enalk an
ter minologi post moder ni sm = pasca
moder nisme

untuk
menjelask an
k ecender ungan umum yang muncul saat itu :
“ k etidak per dulian ter hadap k eser iusan +
pr insip-pr insip pur itan = a person regarded as
excessively st rict in morals and religion, +
per ger ak an moder n + k eter tar ik an yang besar k epada ek spr esionisme yang
sangat r amah ser ta k aya ak an k esembr onoan dan k eanehan”.
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Tok oh-tok ohnya secar a ter ang-ter angan
menolak i nter nati onal styl e dan mulai sedik it
ter tar ik k embali k epada langgam neocl assi cal .
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